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Bərdədə yeni məktəb binası tikilir
Bərdədə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə 880 şagird yeri olan müasir məktəb binası inşa olunur.
Rayon icra hakimiyyətində bildirmişlər ki, bu təhsil ocağının növbəti dərs ili başlananadək istifadəyə
verilməsi nəzərdə tutulur.
Fondun təşəbbüsü ilə ötən il Xanağalı kəndində 200 yerlik, Yeni Daşkənd kəndində isə 240 yerlik məktəb
binaları tikilib istifadəyə verilmişdir. Ağcabədililər rayonda təhsilin inkişafına göstərdiyi qayğıya görə Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarlıqlarını
bildirirlər.
AzərTAc
“Azərbaycan”, 12 yanvar 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun Fransa institutuna kitab töhfəsi
YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi
Heydər Əliyev Fondu zəngin mədəniyyətimizi, ədəbiyyatımızı, incəsənətimizi, Azərbaycan həqiqətlərini,
xalqımızın başına gətirilmiş faciələri Fransada da təbliğ etmək sahəsində məqsədyönlü fəaliyyət göstərir.
Fond 1999-cu ildən Azərbaycan dilinin tədris olunduğu Şərq Dilləri və Sivilizasiyaları Milli İnstitutunun
kitabxanasına nəfis şəkildə çap olunmuş kitablar hədiyyə etmişdir. 150 nüsxədən ibarət 100 adda elmi və bədii
ədəbiyyat arasında qədim, klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatından nümunələr, aşıq poeziyasından və
şifahi xalq ədəbiyyatından seçmələrlə yanaşı, lüğətlər, ensiklopediyalar, fondun fəaliyyətini və Qarabağ
həqiqətlərini əks etdirən nəşrlər vardır.
Azərbaycan Respublikasının YUNESKO yanındakı daimi nümayəndəliyinin rəhbəri səfir Eleonora
Hüseynova bu günlərdə Heydər Əliyev Fondunun hədiyyəsini institutun rektoruna təqdim etmişdir.
E.Hüseynova fondun prezidenti Mehriban Əliyevanın institut rəhbərliyinə səmimi salamlarını çatdırmış, fondun
fəaliyyəti barədə məlumat vermiş, Fransanın ən qədim elm və təhsil ocaqlarından olan bu institutda Azərbaycan
dilinin tədrisinə ayrılan saatların artırılacağına, fakültativ kursun ixtisas kursuna çevriləcəyinə və onu bitirənlərə
diplom veriləcəyinə ümidvar olduğunu bildirmişdir.
Rektor qiymətli hədiyyəyə, Azərbaycan dilinin tədrisinə xüsusi diqqət və qayğı göstərdiyinə görə
Mehriban xanıma minnətdarlığının çatdırılmasını xahiş etmişdir. O, Azərbaycanla institut arasında olan işgüzar
əlaqələri xüsusi vurğulamış, kitabların həm dərs vəsaiti, həm də elmi axtarışlar baxımından qiymətli olduğunu
bildirmişdir.
Rektor səfiri Azərbaycan dilinin tədrisinə daha böyük diqqət göstəriləcəyinə, qaldırılan məsələlərin
müsbət həllini tapacağına əmin etmişdir.
Əsgər ƏLİYEV,
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
Paris
“Xalq qəzeti”, 16 yanvar 2006-cı il
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Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə yeni məktəblər tikilir
HACIQABULDA 640 YERLİK MƏKTƏB TİKİLİR
Hacıqabulda Heydər Əliyev Fondunun "Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb" proqramının növbəti
mərhələsi çərçivəsində smeta dəyəri 1 milyon manat olan 640 yerlik məktəb binasının tikintisi
sürətləndirilmişdir. İcraçı "Mingəçevir Tikinti-L" MMC qısa müddətdə 50 min manatlıqdan çox iş görmüşdür.
Cəmiyyətdən bildirmişlər ki, təhsil kompleksi növbəti dərs ilinin əvvəlinədək hazır olacaqdır.
BU İL NEFTÇALADA YENİ MƏKTƏBLƏR TİKİLƏCƏK
2007-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Neftçalanın Xıllı qəsəbə-sində 240, Xoltəzəkənd
kəndində isə 200 yerlik məktəb binaları tikiləcəkdir. Təhsil şöbəsindən bildirmişlər ki, artıq layihə-smeta
sənədləri hazırlanmış, məktəblər üçün torpaq sahələri ayrılmışdır. Fondun təşəbbüsü ilə 2006-cı ildə rayonun
Mayak-2 kəndində 100 yerlik məktəb binası istifadəyə verilmiş, təhsil ocağı təzə avadanlıqla təchiz edilmişdir.
AĞCABƏDİDƏ DAHA 5 MƏKTƏB İSTİFADƏYƏ VERİLDİ
Heydər Əliyev Fondunun "Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb" proqramı çərçivəsində Ağcabədi
rayonunda ötən il 5 məktəb binası tikilib istifadəyə verilmişdir. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Hindarx,
Minaxorlu, Şənlik kəndlərin-də hər biri 240, Hacılar kəndində 200, Aşağı Avşar kəndində isə 100 yerlik
məktəb binaları inşa olunmuşdur. "Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb" proqramının 2-ci mərhələsində
rayonun Şərəfxanlı kəndində 240 yerlik məktəb binası tikiləcəkdir. Hazırda rayonun Boyad kəndində 500 yerlik,
Kürdlər kəndində 360 yerlik məktəb binaları inşa edilir. Ağcabədililər təhsilin inkişafına göstərdiyi diqqət və
qayğıya görə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarlıqlarını bildirirlər.
BƏRDƏDƏ YENİ MƏKTƏB BİNASI TİKİLİR
Bərdədə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə 880 şagird yeri olan müasir məktəb binası inşa olunur.
Rayon icra hakimiyyətində bildirmişlər ki, bu təhsil ocağının növbəti dərs ili başlananadək istifadəyə
verilməsi nə-zərdə tutulur.
Fondun təşəbbüsü ilə ötən il Xanağalı kəndində 200 yerlik, Yeni Daşkənd kəndində isə 240 yerlik
məktəb binaları tikilib istifadəyə verilmişdir. Bərdəlilər rayonda təhsilin inkişafına göstərdiyi qayğıya görə
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarlıqlarını bildirirlər.
AzərTAc
“Azərbaycan müəllimi”, 19 yanvar 2006-cı il
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Lənkəranın Liman şəhərində Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa edilmiş
yeni məktəb binasının açılışı olmuşdur
Yanvarın 26-da Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” layihəsi
çərçivəsində Lənkəranın Liman şəhərində inşa edilmiş 1200 şagird yeri olan məktəb binasının açılış mərasimi
olmuşdur.
Mərasimdə Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov çıxış edərək fondun prezidenti,
YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın adından müəllim və
şagirdləri, valideynləri yeni təhsil müəssisəsinin istifadəyə verilməsi münasibətilə təbrik etmişdir. Bildirilmişdir
ki, fondun həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində 2005-ci ildə 132, 2006-cı ildə isə 58 məktəb tikilib istifadəyə
verilmiş, bu il də yeni məktəblərin inşası davam etdiriləcəkdir.
Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Süleyman Mikayılov, təhsil şöbəsinin müdiri Səmədağa
Abdullayev və məktəbin direktoru Kamil Hüseynov mərasimdə çıxış edərək regionlarda təhsilin inkişafına və
onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə göstərdiyi qayğıya görə Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevaya
minnətdarlıqlarını bildirmişlər.
Qonaqlar yeni təhsil ocağında yaradılan şəraitlə yaxından tanış olmuşlar. “Şəbəkə” kiçik müəssisəsinin
inşaatçıları tərəfindən qısa müddətdə müasir üslubda tikilmiş təhsil ocağı yeni avadanlıq və məktəb
ləvazimatları ilə təmin edilmişdir.
Sonra Heydər Əliyev Fondunun əməkdaşları Lənkəran şəhərinin mərkəzi meydanında salınmış Heydər
Əliyev parkına gələrək ümummilli liderimizin abidəsinin önünə gül dəstələri düzmüş, ulu öndərin xatirəsini
ehtiramla yad etmişlər.
Fondun icraçı direktoru Anar Ələkbərov və Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Süleyman
Mikayılov parkda inşa edilən Heydər Əliyev muzeyinin tikintisi və burada aparılan abadlıq işləri ilə də tanış
olmuşlar.
Həmin gün Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə əsaslı təmir edilmiş Lənkəran şəhərindəki Osman
Mirzəyev adına qarışıqtipli internat məktəbi də istifadəyə verilmişdir.
Mərasimdə məktəbin direktoru Ofelya Qəmbərova çıxış edərək Heydər Əliyev Fondunun əməkdaşlarını
müəllim və şagird kollektivi adından salamlamış, ölkəmizdə təhsilin inkişafı və təhsil işçilərinin sosial
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması sahəsində Azərbaycan Prezidentinin həyata keçirdiyi tədbirlərin əhali tərəfindən
razılıqla qarşılandığını vurğulamış, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlara göstərdiyi diqqət və qayğıya
görə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban
xanım Əliyevaya minnətdarlığını bildirmişdir.
Toplantıda Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov çıxış edərək fondun prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın salamlarını tədbir iştirakçılarına çatdırmış, əsaslı təmirdən sonra təhsil və tərbiyə
ocağının istifadəyə verilməsi münasibətilə məktəbin şagird və müəllim kollektivini təbrik etmişdir.
Qonaqlar internat məktəbdə uşaqlar üçün yaradılan şəraitlə yaxından tanış olmuş, onlarla bir yerdə nahar
etmişlər.
AzərTAc
“Xalq qəzeti”, 27 yanvar 2007-ci il
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"Boeinq-Mülki aviasiya təyyarələri" şirkətinin prezidenti
Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur
"Boeinq-Mülki aviasiya təyyarələri" şirkətinin prezidenti və baş icraçı direktoru Skott Karsonun
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti fevralın 6-da Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur.
Fondun icraçı direktoru Anar Ələkbərov qonaqlara ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə ehtiram
əlaməti olaraq yaradılmış fondun məqsədləri barədə məlumat verdi.
Qonaqlar ulu öndərin şəxsi arxivindən götürülmüş və onun fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərini əhatə edən
eksponatlara, fenomen şəxsiyyət Heydər Əliyevin həyatının ən müxtəlif məqamlarını əks etdirən və tariximizin
bütöv bir dövrü barədə geniş təsəvvür yaradan sənədlərə maraqla tamaşa etdilər. Görkəmli siyasi xadim Heydər
Əliyevin Moskvada keçmiş SSRİ-nin rəhbərlərindən biri olarkən genişmiqyaslı fəaliyyətini əks etdirən
fotosənədlərə xüsusi maraq göstərən Skott Karson haqqında çoxlu məlumatlar aldığı məşhur dövlət xadiminin
ötən əsrin ən nəhəng tikintilərindən olan Baykal-Amur magistralının tikintisinə də rəhbərlik etməsinin onun
üçün yenilik olduğunu bildirdi.
Qonaqlara məlumat verildi ki, fondun əsas məqsədləri görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin zəngin
irsini öyrənmək və təbliğ etməkdən, Azərbaycanın sosial-iqtisadi, mədəni tərəqqisinə yönəlmiş genişmiqyaslı
fəaliyyəti barədə gələcək nəsillərdə, xarici qonaqlarda əyani təsəvvür yaratmaqdan, Azərbaycan mədəniyyəti və
tarixinin geniş təbliği ilə əlaqədar aparılan işlərə kömək göstərməkdən ibarətdir. Fond həm də genişmiqyaslı
layihələr həyata keçirir, görkəmli siyasi xadimin arzularının reallaşmasına öz töhfəsini verir.
Skott Karson xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı, görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin şərəfli adını daşıyan
fondla tanışlıqdan zəngin təəssürat aldığını ifadə etdi.
Nümayəndə heyətinin rəhbərinə fondun fəaliyyətindən bəhs edən kitab, "Qarabağ xanəndələri" musiqi
albomu, üzərində ümummilli lider Heydər Əliyevin əksi olan xatirə nişanı təqdim olundu.
Qonaqlar ulu öndərin portreti önündə xatirə şəkli çəkdirdilər.
AzərTAc
“Azərbaycan”, 6 fevral 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondu Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünyaya yayılmasına
öz töhfəsini verir
XX əsrin qanlı faciələrindən olan Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümü ərəfəsində Heydər Əliyev Fondu
xüsusi layihə hazırlamışdır. Layihə çərçivəsində erməni terror dəstələrinin Xocalıda törətdiyi vəhşiliklərə dair
Rusiya, Türkiyə, Fransa, Macarıstan, Rumıniya, Belçika, Almaniya, Çexiya, Gürcüstan və İsveçrədə silsilə
tədbirlər keçiriləcəkdir. Həmin ölkələrdə min ildən artıq tarixi olan Xocalının ağır tank və digər zirehli hərbi
texnikanın gücü ilə yer üzündən silinməsi, körpə, uşaq, qoca, qadına fərq qoymadan insanların amansızlıqla,
ağlasığmaz vəhşiliklə qətlə yetirilməsi, əsirlərə görünməmiş işgəncələrlə divan tutulmasını əks etdirən
fotosənədlərdən ibarət sərginin təşkili və ingilis, fransız, alman, rus, macar dillərində bu faciədən bəhs edən
bukletlərin təqdim edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Sərgidə Fondun keçirdiyi “Xocalı uşaqların gözü ilə” rəsm
müsabiqəsindən seçmələr, müxtəlif illərdə xarici ölkələrdəki nüfuzlu nəşrlərdə Xocalı soyqırımına dair dərc
olunmuş yazılardan hazırlanmış materiallar da nümayiş etdiriləcəkdir.
Heydər Əliyev Fondu ötən il bir neçə dildə hazırladığı “Qarabağ həqiqətləri” bukletlər toplusunu
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq istiqamətində mühüm tədbirlər görmüşdür. Azərbaycan həqiqətlərinin
dünyaya çatdırılması işinə xüsusi önəm verən Heydər Əliyev Fondu bu il də Moskva, Berlin, Strasburq, Brüssel,
Buxarest, Ankara, Tbilisi və dünyanın digər şəhərlərində minlərlə insanı fotosənədlərin təkzibedilməz dili ilə
qanlı Xocalı faciəsi, erməni vandalizmi ilə tanış edəcək, dünya ictimaiyyətinin bu soyqırımı haqqında obyektiv
və dürüst məlumatlandırılmasına çalışacaqdır.
Keçirilən tədbirlərin xarici kütləvi informasiya vasitələri ilə yayılması üçün də tədbirlər görülür.
AzərTAc
“Azərbaycan”, 9 fevral 2007-ci il
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Yevlaxda Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə yeni məktəb binaları
tikilmişdir
Heydər Əliyev Fondunun "Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb" proqramı çərçivəsində Yevlax
rayonunun Hacıselli kən-dində 200 yerlik, Həmərli kəndində 100 yerlik məktəb binaları tikilib istifadəyə verilmişdir.
Şəhər təhsil şöbəsinin müdiri Zərifə Məmmədova bildirmişdir ki, şəhərin 1 nömrəli və 6 nömrəli orta
məktəblərində əlavə sinif otaqları, Yuxarı Qarxun kəndində 360 yerlik yeni məktəb binası inşa olunmuş, şəhər
məktəblərində, Aran qəsəbə-sindəki 1 nömrəli orta məktəb və 1 nömrəli uşaq bağçası — körpələr evi əsaslı
təmir edilmişdir.
AzərTAc
“Xalq qəzeti”, 11 fevral 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondu yeni məktəblər ucaldır
Ağdaş
2006-2007-ci dərs ilində Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə rayonun Pirkəkə kəndində 200 şagird
yeri olan yeni məktəb binası tikilib istifadəyə verilmişdir. Məktəb binasını Azəraqrortikinti Səhmdar
Cəmiyyətinin Ağdaş filialı inşa etmişdir. Yeni məktəb binası 14 sinif otağından ibarətdir. Məktəbi elektrik
enerjisi ilə təmin etmək məqsədilə 169 kilovat gücündə transformator quraşdırılmışdır. Burada hər cür şəraiti
olan idman meydançası yaradılmış, məktəbin həyətində gül-çiçək bağçası salınmışdır.
Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban xanım
Əliyevanın təşəbbüsü və qayğısı ilə M.Şeyxzadə adına şəhər internat əsas məktəbi əsaslı şəkildə təmir edilmiş,
məktəbin istiliklə təmin olunması üçün qazanxana quraşdırılmış, müasir tələblərə cavab verən yeni idman zalı
tikilib şagirdlərin istifadəsinə verilmişdir.
Göyçay
2005-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Göyçay rayonundakı Bəydövül kənd orta məktəbi
üçün 200 yerlik, 2006-cı ildə isə Kürdşaban kənd orta məktəbi üçün 240 yerlik yeni məktəb binası tikilib
istifadəyə verilmiş, hər iki məktəb binası müasir avadanlıqlarla təchiz edilmişdir.
2007-ci ildə isə Göyçaydakı internat orta məktəbində əsaslı təmir işlərinə başlanmışdır.
Gəncə
Son illər Gəncə şəhərində Hey-dər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin xatirə muzeyi, Cavad xanın məzarı üzərində məqbərə, Comərdi Qəssab türbəsi, Böyük
Bağbanlar məhəllə məscidi inşa olunmuş, Gəncə uşaq evinə avtobus, 45 nömrəli yardımçı məktəbə "QAZ"-el
markalı mikroavtobus və beş əlil arabası alınıb verilmişdir.
Oğuz
Oğuz rayonunda təkcə 2005-ci ildə "Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb" Proqramı çərçivəsində Xalxal
və Zərrab kəndlərinin hər birində 100 yerlik, Muxas kəndində 200 yerlik və Oğuz şəhərində 240 yerlik yeni
məktəb binalarının tikilib istifadəyə verilməsi və onların müasir avadanlıqlarla təchiz olunması rayonda təhsilin
maddi-texniki bazasını xeyli yaxşılaşdırmış, ikinövbəliliyin aradan qaldırılmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir
göstərmişdir. Bu tikililərin hesabına 2005-2006-cı dərs ilində bir məktəbin tipi dəyişdirilmiş, bir yeni məktəb
təşkil olunmuşdur.
2006-cı ildə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə rayonun Böyük Söyüdlü kəndində 240, Qarabulaq
kəndində isə 200 yerlik yeni məktəb binalarının inşası planlaşdırılmış, tikinti üçün torpaq sahələri ayrılmış,
layihə-smeta sənədləri hazırlanmışdır.
Hacıqabul
Heydər Əliyev Fondunun "Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb" Proqramı çərçivəsində Hacıqabul-da
smeta dəyəri 1 milyon manat olan 640 yerlik yeni məktəbin inşası uğurla davam etdirilir. Podratçı "Mingəçevir
Tikinti-L" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 150 min manatlıq iş görmüş, bünövrə tökülmüş, hörgüyə
başlanmışdır.
Geniş sinif otaqları, kompüter və fənn kabinetləri, laboratoriyalar, tibb məntəqəsi, idman zalı, yeməkxana, istixana, nasosxana, yardımçı elektrik stansiyasına malik müasir tipli bu təhsil kompleksinin növbəti dərs
ilinədək istifadəyə veril-məsi nəzərdə tutulur.
Yevlax
Heydər Əliyev Fondunun "Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb" Proqramı çərçivəsində Yevlax
rayonunun Hacıselli kəndində 200 yerlik, Kəmərli kəndində 100 yerlik məktəb binaları tikilib istifadəyə
verilmişdir.
Bundan əlavə, şəhərin 1 nömrəli və 6 nömrəli orta məktəblərində əlavə sinif otaqları, Yuxarı Qarxun
kəndində 360 yerlik yeni məktəb binası inşa olunmuş, şəhər məktəbləri Aran qəsəbəsindəki 1 nömrəli orta
məktəb və 1 nömrəli uşaq bağçası - körpələr evi əsaslı təmir edilmişdir.
İnformasiya şöbəsi
“Azərbaycan müəllimi”, 16 fevral 2007-ci il
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Malayziya nümayəndə heyəti Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur
Malayziya Baş nazirinin departamentində nazir Məhəmməd Nəzri Əbdüləziz və onu müşayiət edən
şəxslər fevralın 15-də Heydər Əliyev Fondunda olmuşlar.
Qonaqlara ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq yaradılmış fondun
məqsədləri barədə məlumat verildi.
Ulu öndərin şəxsi arxivindən götürülmüş və onun həyatının ayrı-ayrı dövrlərini əhatə edən eksponatlara,
tariximizin bütöv bir dövrü barədə geniş təsəvvür yaradan sənədlərlə tanış olan qonaqlar görkəmli siyasi xadim
Heydər Əliyevin Moskvadakı genişmiqyaslı fəaliyyətini əks etdirən fotolara, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft
ixrac boru kəmərinin keçdiyi ərazilərin maketinə xüsusi maraqla tamaşa etdilər. Nazir Məhəmməd Nəzri
Əbdüləziz vaxtilə dünyanın ən nəhəng dövlətinin - SSRİ-nin ali rəhbərlərindən biri olan Heydər Əliyevin adının
bütün müsəlman dünyasında məşhur olduğunu bildirdi.
Qonaqlara məlumat verildi ki, fondun əsas məqsədləri görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin zəngin
irsini öyrənmək və təbliğ etməkdən, Azərbaycanın sosial-iqtisadi, mədəni tərəqqisinə yönəlmiş genişmiqyaslı
fəaliyyəti barədə gələcək nəsillərdə, xarici qonaqlarda əyani təsəvvür yaratmaqdan, Azərbaycanın mədəniyyəti
və tarixinin geniş təbliği ilə əlaqədar aparılan işlərə kömək göstərməkdən ibarətdir. Fond həm də müxtəlif
sahələrdə layihələr həyata keçirir, görkəmli siyasi xadimin arzularının reallaşmasına öz töhfəsini verir. Fondun
prezidenti Mehriban xanım Əliyeva İSESCO-nun - 51 müsəlman dövlətinin təmsil olunduğu İslam Ölkələri
Elm, Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatının xoşməramlı səfiridir.
Nazir xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı, görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin adını daşıyan fondla
tanışlıqdan zəngin təəssürat aldığını ifadə etdi.
Nümayəndə heyətinin rəhbərinə fondun fəaliyyətindən bəhs edən kitab hədiyyə olundu.
Malayziya naziri də fonda xatirə hədiyyəsi bağışladı.
Nazir Məhəmməd Nəzri Əbdüləziz ulu öndərin portreti önündə xatirə şəkli çəkdirdi.
AzərTAc
“Azərbaycan”, 16 fevral 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondu Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətləri
dünyaya yayır
Heydər Əliyev Fondu yarandığı vaxtdan Azərbaycan həqiqətlərini, Ermənistanın ölkəmizə qarşı
təcavüzünü, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsl mahiyyətini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmağa xüsusi önəm
verir. Fondun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva ötən il "Qarabağ həqiqətləri"
bukletlər toplusunun təqdimat mərasimindəki çıxışında demişdir:
"Bu gün Azərbaycanın ən böyük, ən ağrılı problemi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllidir. Ölkəmizin qarşısında duran ən mühüm məsələ budur. Min il öncə olduğu kimi, bu gün
də hər bir millətin qarşılaşa biləcəyi ən böyük haqsızlıq, ən böyük faciə təcavüz və torpağının işğalıdır.
Azərbaycan xalqı artıq 17 ildir ki, belə bir haqsızlıqla üzləşmişdir. Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində
torpaqlarımızın 20 faizi işğal altındadır. 20 mindən artıq insan həlak olmuş, 50 mindən çox adam yaralanmış və
əlil olmuşdur. 1 milyondan artıq insan 10 ildən çoxdur ki, öz doğma torpağından didərgin düşərək qaçqın və
məcburi köçkün vəziyyətində yaşayır. Azərbaycanlılar ermənilər tərəfindən soyqırıma və etnik təmizləmə
siyasətinə məruz qalmışlar. Bir milyondan çox soydaşımızın insan hüquqları tapdanmışdır. Bütün bəşəriyyətə
qarşı tarixi bir cinayət olan Xocalı soyqırımı Azərbaycanın XX əsr tarixinin ən ağır faciəsidir.
Bütün bu reallıqlar, bütün bu həqiqətlər bizim ən ağır problemimizdir və biz artıq bu reallıqlarla, bu
həqiqətlərlə XXI əsrə qədəm qoymuşuq.
Bütün bu həqiqətləri, bütün bu hadisələri, faktları, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsl səbəb və
nəticələrini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq, informasiya blokadasını yarmaq, on illərdir erməni diasporu
tərəfindən yayılan yalan və uydurmaların qarşısını almaq Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətində həmişə
mühüm yer tutur".
Bu istiqamətdə görülən məqsədyönlü iş 2005-ci ildə fondun yaratdığı və geniş məlumat bazasına malik
"Azərbaycan" portalının internet şəbəkəsinə qoşulması ilə başlamışdır. Portalda Qarabağ müharibəsi,
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, işğal olunmuş ərazilərdə yerli əhaliyə qarşı törədilən azğınlıq, tarixmemarlıq abidələrimizin vəhşicəsinə dağıdılması barədə faktlar öz əksini tapmışdır.
İndi on beş illiyini sonsuz ağrı-acı ilə qeyd etdiyimiz Xocalı soyqırımı da portalda ayrıca bölmə kimi
təqdim olunmuş, 1992-ci ilin fevralında erməni quldurlarının törətdiyi qırğın haqqında geniş məlumatla yanaşı,
burada qanlı faciəni əks etdirən fotoşəkillər də yerləşdirilmişdir.
Fondun nəşr etdiyi "Qarabağ həqiqətləri" bukletlər toplusunda da Xocalı soyqırımı, erməni təcavüzünün
nəticələri, erməni terror təşkilatlarının Azərbaycana qarşı fəaliyyəti haqqında ətraflı informasiya vardır. Toplu
ingilis, fransız, rus, alman və macar dillərində çap olunaraq, bir çox xarici ölkələrdə yayılmışdır. Hazırda bu
nəşrin başqa dillərə tərcüməsi davam edir.
Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümü ilə əlaqədar isə Heydər Əliyev Fondu xüsusi layihə həyata
keçirməyə başlamışdır. Layihə çərçivəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xocalıda törətdiyi qırğınla bağlı
Rusiya, Türkiyə, Fransa, Macarıstan, Rumıniya, Belçika, Avstriya, Almaniya, Çexiya, İsveçrə və Gürcüstanda
silsilə tədbirlər keçiriləcəkdir.
Xarici ölkələrdə keçiriləcək anma mərasimləri Heydər Əliyev Fondunun ingilis, rus və türk dillərində
hazırladığı "Xocalı soyqırımı" filminin nümayişi ilə başlayacaqdır. Mərasimlərə dəvət olunanlar erməni
şovinistlərin Xocalıda törətdiyi vəhşilikləri əks etdirən fotoşəkillərlə və müxtəlif illərdə xarici ölkələrin nüfuzlu
nəşrlərində Xocalı faciəsi haqqında dərc edilmiş materiallarla tanış olacaqlar. Bu tədbirlərdə Heydər Əliyev
Fondunun ümumtəhsil məktəbləri və uşaq evlərində keçirdiyi "Xocalı uşaqların gözü ilə" mövzusunda rəsm
müsabiqəsinin seçmələrindən ibarət ekspozisiyalar da təqdim olunacaqdır.
Bu aksiyalarda "Qarabağ həqiqətləri" toplusunun geniş ictimaiyyət arasında yayımı da nəzərdə
tutulmuşdur. İctimai rəyi formalaşdırmağa yönələn bu kimi tədbirlər Moskva, Berlin, Strasburq, Brüssel,
Buxarest, Cenevrə, Ankara, İstanbul, Paris, Praqa, Lidiçe, Tbilisi və başqa şəhərlərin sakinlərinə Xocalı
soyqırımı haqqında obyektiv və dürüst informasiya almağa imkan yaradacaqdır.
Keçirilən aksiyaların xarici ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması üçün də tədbirlər
görülür.
AzərTAc
“Azərbaycan”, 22 fevral 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondun ilə tanışlıq
(Moldovanın Baş naziri Vasile Tarlevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti
Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur)
Moldovanın Baş naziri Vasile Tarlevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti fevralın 22-də Heydər Əliyev
Fondunda olmuşdur
Fondun icraçı direktoru Anar Ələkbərov hörmətli qonaqlara ümummilli lider Heydər Əliyevin
xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq yaradılmış fondun məqsədləri barədə məlumat verdi.
Baş nazir ulu öndərin şəxsi arxivindən götürülmüş və onun fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərini əhatə edən
eksponatlara, fenomen şəxsiyyətin həyatının ən müxtəlif məqamlarını əks etdirən və tariximizin bütöv bir dövrü
barədə geniş təsəvvür yaradan sənədlərə, Heydər Əliyevin Moskvada keçmiş SSRİ-nin rəhbərlərindən biri
olarkən genişmiqyaslı fəaliyyətini əks etdirən fotoşəkillərə, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas neft ixrac boru kəmərinin
keçdiyi ərazilərin maketinə xüsusi maraqla tamaşa etdi. Cənab Vasile Tarlev görkəmli siyasi xadim Heydər
Əliyevlə şəxsən tanış olduğunu, dəfələrlə onun söhbətlərinə qulaq asdığını, zəkasına və intellektinə heyran
qaldığını bildirdi, sadə bir azərbaycanlı ailəsində doğulub böya-başa çatmış insanın keçmiş Sovetlər Birliyi kimi
nəhəng dövlətin ali rəhbərliyinə yüksəlməsini onun fenomen şəxsiyyətinin təsdiqi olduğunu vurğuladı. Bildirdi
ki, görkəmli dövlət xadimi kimi Heydər Əliyev bütün müttəfiq respublikalarda, o cümlədən Moldovada məşhur
idi.
Qonaqlara məlumat verildi ki, fondun əsas məqsədləri görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin zəngin
irsini öyrənmək və təbliğ etməkdən, Azərbaycanın sosial-iqtisadi, mədəni tərəqqisinə yönəlmiş genişmiqyaslı
fəaliyyəti barədə gələcək nəsillərdə, xarici qonaqlarda əyani təsəvvür yaratmaqdan, Azərbaycan mədəniyyəti və
tarixinin geniş təbliği ilə əlaqədar aparılan işlərə kömək göstərməkdən ibarətdir. Fond həm də genişmiqyaslı
layihələr həyata keçirir, ümummilli liderin arzularının reallaşmasına öz töhfəsini verir. Fondun prezidenti
Mehriban xanım Əliyeva YUNESKO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiridir.
Baş nazir xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı, fondla tanışlıqdan aldığı təəssüratı ifadə etdi.
Moldova hökumətinin başçısına fondun fəaliyyətindən bəhs edən kitab və “Qarabağ xanəndələri” musiqi
albomu hədiyyə edildi
Vasile Tarlev ölkəsinin təbii zənginliklərini əks etdirən kitabı fonda bağışladı və Moldovanın ictimai,
qeyri-hökumət təşkilatları ilə fond arasında əlaqə qurulmasına yardım edəcəyini bildirdi.
AzərTac
23 fevral 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun yeni nailiyyətləri
BALAKƏN
Roç Əhməd kəndi Balakən rayonunun ucqar kəndlərindəndir. Təqribən 400 nəfər yaşayan bu kənddə
indiyədək müasir tipli məktəb binasının olmaması sakinləri ən çox narahat edən problemlərdən biri idi.
Uyğunlaşdırılmış binada yerləşən, cəmi 20 şagird yeri olan iki otaqlı ibtidai məktəbi bitirən şagirdlər təhsillərini
davam etdirmək üçün nəqliyyatın da ara-sıra hərəkət etdiyi kənd yolları ilə ən yaxın məsafədə yerləşən orta
məktəblərə piyada 5-10 kilometr yol qət etməli olurdular.
Fevral ayının 15-də kənddə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə tikiləcək 120 yerlik əsas məktəbin
bünövrəsi qoyuldu. Təməlqoyma tədbirində Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti, millət vəkili R.Abdullayev, millət vəkili R.Aslanova, Prezident aparatının məsul işçisi cənab M.Quliyev, rayon icra
hakimiyyətinin başçısı A.Məmmədov iştirak və çıxış etmişlər.
Tədbirdə çıxış edən kənd sakinləri ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevə, Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevaya
dərin minnətdarlıqlarını bildirmişlər.
Qeyd edək ki, yeni tikiləcək məktəbdə qonşu Murğuztala və Əyritala kəndlərinin uşaqları da təhsil ala
biləcəklər.
Ş.QURBANOV
Balakən rayonunun Talalar kəndində fəaliyyət göstərən 1 nömrəli orta məktəb üçün 240 yerlik məktəb
binasının inşasına 2005-ci ilin oktyabr ayında başlanmış, 2006-cı ilin sentyabr ayının 15-ində isə istifadəyə
verilmişdir.
Mazımçay kənd əsas məktəbi üçün 100 yerlik məktəb binasının tikintisinə 2006-cı il iyunun 15-də
başlanıb. 2006-cı il oktyabrın 1-də həmin binanın tikintisi başa çatdırılmışdır.
Katexdəki 3 nömrəli məktəb üçün 240 yerlik binanın inşasına isə 2006-cı ilin avqust ayında başlanıb.
Hazırda binanın tikintisi davam etdirilir.
ABŞERON
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Yoncalıq, Quşçuluq massivlərində, o cümlədən Novxanı
kəndində 240 yerlik yeni məktəb binaları tikilmişdir. Bundan əlavə, Goradil kəndində 120 yerlik 6 sinif otağı inşa edilmişdir. Məktəblərə və yardımçı siniflərə lazım olan avadanlıqlar gətirilmiş, tərtibat işlərinə başlanmışdır.
2007-2008-ci tədris ilində həmin sinif otaqları və məktəb binaları istifadəyə veriləcəkdir.
LƏNKƏRAN
Heydər Əliyev Fondunun vəsaiti, təşəbbüsü və dəstəyi ilə inşa edilən məktəblərin sayı günbəgün
artmaqdadır. Belə məktəblərin sayı Lənkəranda da az deyildir.
Hələ 2005-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Lənkəranın Şağlaküçə kənd orta məktəbi üçün
360 yerlik, rayonun Girdəni kənd orta məktəbi üçün isə 240 yerlik bina inşa edilmişdir.
Ötən il rayonun Digah kəndi və Liman şəhər 1 nömrəli orta məktəbi üçün də yeni bina tikilmişdir.
Həmin binalar da Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə ucaldılmışdır.
Bundan əlavə, 2006-cı ildə Lənkərandakı O.Mirzəyev adına qarışıq tipli uşaq evi də Heydər Əliyev
Fondunun təşəbbüsü ilə əsaslı təmir olunmuş və yeni avadanlıqlarla təchiz edilmişdir.
İnformasiya şöbəsi
“Azərbaycan müəllimi”, 23 fevral 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun daha bir xeyirxah layihəsi
Heydər Əliyev Fondunun milli-mədəni dəyərlərimizin öyrənilməsi, təbliği və gələcək nəsillərə
çatdırılmasına, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya yayılmasına yönəldilmiş daha bir xeyirxah layihəsi
reallaşmışdır. "Heydər Əliyev Fondu təqdim edir..." seriyasından nəşr olunan növbəti kitab "Müharibə və tarixi
mədəniyyət abidələrimiz" adlanır. Kitab respublikamızın tanınmış alimlərinin, mütəxəssislərin iştirakı ilə
hazırlanmışdır.
Bu kitaba işğal altında qalan Azərbaycan ərazilərindəki tarixi-mədəniyyət abidələrinin, ziyarətgahların,
məscid və məbədlərin adları toplanmış, haqlarında maraqlı, zəngin məlumatlar verilmişdir. Hazırda həmin
siyahının genişləndirilməsi, erməni işğalçılarının viran qoyduqları abidələrin, inanc yerlərinin
müəyyənləşdirilməsi və mədəniyyətə, mənəviyyata qarşı soyqırımı faktlarının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması
istiqamətində araşdırma və tədbirlər davam etdirilir.
Kitab Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı
Mehriban xanım Əliyevanın ön sözü ilə açılır. Nəşrin mahiyyətini və məzmununu incəliklərinə qədər açıqlayan
"Ön söz"də deyilir: "Azərbaycan xalqı çox böyük sivilizasiya tarixinə malikdir. Dünya xalqları sırasında tarixi
ənənələrinə və yüksək maddi-mənəvi dəyərlərinə görə özünəməxsus yeri olan xalqımız zaman-zaman ağır
sınaqlara məruz qalsa da, bu dəyərləri itirmədən, qoruya-qoruya bu günümüzə çatdırmışdır. Mədəni irsimizin
zənginliyi, tarixi kökümüzün saflığı, əqidəmizin, inancımızın möhkəmliyi, milli düşüncəmizin əhatəliliyi və
bütün insanlığa açıq baxışlarımız xalqımızın üstün məziyyətlərindəndir.
Biz, bəlkə də çoxlarının həsəd apara biləcəyi daha bir keyfiyyətimizlə seçilməkdəyik. Təkcə əqidə və
inanc məsələlərində deyil, ictimai şüurun bütün sahələrində tolerantlıq - dözümlülük və xoşgörü başqa
mədəniyyətlərə ehtiram bizlərə xasdır. Heç şübhəsiz, milli tariximiz əsrlər boyu dini əqidəmizlə, müqəddəslərə
ehtiramla, əcdadlarımızın ərməğan qoyduğu maddi-mənəvi abidələrə qayğı və məhəbbətlə səciyyələnir. Hər bir
xalqın bu gününə və sabahına münasibəti onun öz tarixinə münasibət ilə ölçülür. Nə gözəl ki, xalqımız özünün
müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra tarixin unutdurmağa çalışdığı bir çox məsələlərə yenidən qayıtmaq şansı əldə
etmişdir.
Bu məsələlərdən biri də mənəvi tariximizdə böyük rol oynamış pirlər, xanəgahlar və sairə
ziyarətgahlarımızın qorunması və öyrənilməsidir. Həmin müqəddəs yerlər tariximizin müxtəlif dövrlərində sufi
ordenlərinin geniş yayılmasından və bu ideoloji sistemin daşıyıcıları olan dərvişlərin fədakarlığından xəbər
verir. Geniş sosial-mədəni təsisatlara çevrilmiş dərviş hərəkatı özündə dərin fəlsəfi-poetik anlayışlarla yanaşı,
pak və ilahi bir dünyagörüşü təbliğ etməkdə idi. Diyarbədiyar dolaşan bu insanlar, eyni zamanda, milli
mədəniyyətimizin daşıyıcıları və bu mədəniyyətin böyük islam sivilizasiyasına qovuşmasına yol açan səyyar
maarifçilər, əqidə fədailəri idilər. Fikir tariximizin yüzlərlə ustadı, kəlam və hikmət sahibləri bu xanəgahlardan
dünya söz xəzinəsinə töhfələr verərək, xalqımızın adını yüksəklərə ucaltmışlar.
Pirlər və digər müqəddəs yerlər həmişə insanlar üçün mənəvi saflaşma, özünüdərketmə, bir sözlə,
kamilləşmə məkanı olmuş və olmaqdadır. Azərbaycanda belə səcdəgahlar çoxdur.
Lakin təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün işğal altında olan ərazilərdə yerləşən müqəddəs
ziyarətgahlarımız vəhşicəsinə dağıntıya məruz qalır ki, bu da bütün beynəlxalq normalara zidd vandalizmdən
başqa bir şey deyil. İnanırıq ki, tarixə əl uzadanların cavabını elə tarix özü verəcəkdir.
Möhtərəm oxucularımıza təqdim olunan bu kitab, əminəm ki, hər bir soydaşımız üçün maraqlı bir vəsait
olacaqdır".
AzərTAc
“Azərbaycan”, 3 mart 2007-ci il
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Ermənistan Azərbaycana təcavüzü barədə həqiqətlərin dünyaya yayılması
Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətində xüsusi yer tutur
Fond Xocalı faciəsinin 15-ci ildönümündə də bu soyqırımı aktının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması
üçün mühüm işlər gördü
Tarix boyu azərbaycanlılara qarşı terror aktlarını həyata keçirən ermənilər 1992-ci il fevralın 25-dən
26-na keçən gecə bəşəriyyət üçün növbəti cinayətkar əməllərini - Xocalı soyqırımını törətdilər. 613 nəfər dinc
sakinin qəddarcasına qətliamı, 1275 nəfərin girov götürülərək ən ağlasığmaz və təhqiramiz üsullarla işgəncələrə
məruz qalması, 150 nəfərin itkin düşməsi ilə nəticələnən Xocalı faciəsi ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı
həyata keçirdikləri etnik təmizləmə siyasətinin ən qanlı səhifələrindən biridir.
Xocalı sakinlərinə qarşı soyqırımı aktı Dağlıq Qarabağın işğalı zamanı Ermənistanın və erməni
millətçilərinin həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasətinin növbəti bir mərhələsi idi. Bəşəriyyətə və insanlığa
qarşı ən böyük cinayətlərdən olan bu faciədən artıq 15 il ötür. Xocalı soyqırımına təəssüf ki, dünya ictimaiyyəti
siyasi qiymət verməkdən hələ də çəkinir. Xocalıda törədilmiş müdhiş cinayətin xarakteri və miqyası bu
soyqırımı aktının BMT Baş Məclisinin 1948-ci il 9 dekabr tarixli qətnaməsi ilə qəbul edilmiş "Soyqırımı
cinayətlərinin qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında" Konvensiyaya tam uyğun gəldiyini sübut edir.
Qabaqcadan planlaşdırılmış kütləvi və amansız qırğın aktı həmin ərazidə yaşayanların məhz azərbaycanlı
olduqlarına görə həyata keçirilmişdir. Məlum olduğu kimi, məhdud coğrafi zonada oxşar əməllərin törədilməsi
keçmiş Yuqoslaviya üçün Beynəlxalq Cinayət Tribunalı tərəfindən soyqırımı aktı kimi tövsif edilmişdir. Amma
bir çox dövlətlərin ikili standartlardan çıxış etməsinin, bəzilərinin məsələyə ehtiyatla yanaşmasının nəticəsidir
ki, beynəlxalq təşkilatlar Xocalıda baş verənlərin soyqırımı olduğunu qəbul etmək istəmirlər. Hətta dünyanın bir
çox telekanalları da 1992-ci ildə Xocalıda baş verənlərin soyqırımı olduğunu təsdiq edən kadrları nümayiş
etdirməkdən hələ də çəkinirlər. Ancaq dünya bilməlidir ki, təkcə azərbaycanlılara qarşı deyil, bütün bəşəriyyətə
qarşı yönəlmiş bu tarixi cinayəti ermənilər törətmişlər.
Azərbaycan hakimiyyəti erməni şovinist millətçilərinin soydaşlarımıza qarşı törətdiyi cinayətlərin, o
cümlədən Xocalı soyqırımını dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, onun soyqırımı kimi tanınması üçün
məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyət göstərir. Əsl həqiqətlərin dünyaya çatdırılmasında maraqlı olan Azərbaycan
tərəfi Ermənistandan və erməni millətçilərindən fərqli olaraq, bu məsələdən hər hansı maliyyə, ərazi və başqa
dividendlər güdmür. Azərbaycanın məqsədi tarixi ədalətin bərpasına nail olmaq, məlum olan cinayətkarları
beynəlxalq səviyyədə də ifşa etmək və onları dünya ictimaiyyətinin mühakiməsinə verməkdir. Bu gün hər bir
azərbaycanlının, qanında, canında vətən sevgisi olan hər bir kəsin qarşısında duran ən əsas vəzifələrdən biri
Azərbaycan hakimiyyətinin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi işlərə dəstək verərək Xocalı soyqırımı barədə əsil
həqiqətlərin dünyaya çatdırılmasına, faciəyə beynəlxalq müstəvidə siyasi-hüquqi qiymətin verilməsinə nail
olmaqdır. Müdhiş faciənin ildönümü hər il ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda yaşayan soydaşlarımız
tərəfindən ürək ağrısı ilə qeyd olunur. Həmin gün dünyanın bir çox ölkəsində Xocalı faciəsinin qurbanlarının
xatirəsi anılır, müxtəlif aksiyalar, mitinqlər keçirilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Xocalı soyqırımının
15-ci ildönümü münasibətilə xalqa müraciətində azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilmiş soyqırımı siyasətinin
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün davamlı və ardıcıl fəaliyyətin vacibliyi qeyd olunur: "Bu gün dövlətin
rəsmi qurumları ilə yanaşı, bütün vətəndaşlarımız, geniş ictimaiyyət Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi, azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilmiş soyqırımı siyasəti haqqında həqiqətlərin və faktların dünya
parlamentlərinə, beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün ardıcıl və davamlı fəaliyyət göstərməlidir. Bu
istiqamətdə görülən işləri razılıqla qeyd etməklə yanaşı, onu da bildirmək istərdim ki, tədbirlər daha əhatəli,
planlı şəkildə aparılmalı və əlaqələndirilməlidir".
Eyni məzmunlu fikirlər Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Xocalı faciəsi ilə əlaqədar qəbul
etdiyi qərarda əksini tapıb. Qərarda deputatlara xarici səfərlər zamanı Xocalı faciəsi haqqında həqiqətlərin
yayılmasını təmin etmələri bir vəzifə olaraq tapşırılır, dövlət və qeyri-dövlət təşkilatlarına ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məlumatların geniş yayılması və yalançı erməni təbliğatının
ifşa edilməsi üçün səylərin birləşdirilməsi tövsiyə edilir. Doğrudan da, təcrübə göstərir ki, hər hansı bir məsələ
ilə bağlı mərkəzləşdirilmiş, koordinasiya edilmiş və planlaşdırılmış şəkildə kampaniyanın aparılması istənilən
effekti verə bilər. Elə ermənilərin qondarma soyqırımı iddialarının bir çox dövlətlərin parlamentləri tərəfindən
tanınmasının kökündə onların uzun illərdir ki, planlaşdırılmış şəkildə yalançı kampaniya aparmaları dayanır.
Xocalı faciəsinin 15-ci ildönümü bu il də dünyanın müxtəlif ölkələrində qeyd olundu. Amma əvvəlki illərdən
fərqli olaraq son dövrlərdə faciə və onun qurbanlarının anıldığı ölkələrin, şəhərlərin coğrafi dairəsinin
genişləndiyi, Azərbaycan diasporunun bu məsələdə fəallaşması, həmçinin türk diaspor təşkilatlarının aktiv
şəkildə təbliğat kampaniyasına qoşulmaları hiss olunmaqdadır. Bu il Xocalı faciəsi dünyanın 70-dən artıq
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ölkəsində anılıb. Keçirilən tədbirlərdə həmin ölkələrin müxtəlif dövlət və hökumət rəsmiləri, parlamentlərin
deputatları, diplomatik korpusların təmsilçiləri iştirak ediblər. Məqsədyönlü və ardıcıl təbliğat kampaniyasının
nəticəsidir ki, getdikcə dünya ictimaiyyəti Xocalı soyqırımı haqqında daha çox informasiyalara malik olur, əsl
həqiqətlərin nədən ibarət olduğunu anlayır.
Xocalı faciəsinin 15-ci ildönümündə ötən illərdə olduğu kimi, bu il də Heydər Əliyev Fondu bütün
imkanlarından istifadə edərək soyqırımı barədə əsl həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında fəal rol
oynadı. Məqsədi ölkəmizin sosial-siyasi, mədəni tərəqqisi, dünya birliyinə inteqrasiyası, vətəndaşların maddi
rifahının yaxşılaşması üçün ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi, hazırladığı siyasi kursun
öyrənilməsinə, təbliğinə, ulu öndərin ideyalarının həyata keçirilməsinə dəstək vermək, Azərbaycanın inkişafı və
xalqımızın rifahı naminə Heydər Əliyevin zəngin irsindən bəhrələnərək bu işə xidmət edən genişmiqyaslı
proqram və layihələrin reallaşmasına kömək etmək, elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, idman, ekoloji və digər
sahələrdə proqram və layihələr hazırlayıb həyata keçirmək olan Heydər Əliyev Fondu Azərbaycan həqiqətlərini
dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istiqamətində də ardıcıl və məqsədyönlü fəaliyyət göstərir. Xocalı soyqırımı
haqqında həqiqətlərin yayılması da Fondun fəaliyyətinin əsas tərkib hissələrindən biridir. Hələ ötən il Fondun
Prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva "Qarabağ
həqiqətləri" bukletlər toplusunun təqdimat mərasimində deyib: "Bu gün Azərbaycanın ən böyük, ən ağrılı
problemi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllidir. Ölkəmizin qarşısında duran ən
mühüm məsələ budur. Min il öncə olduğu kimi, bu gün də hər bir millətin qarşılaşa biləcəyi ən böyük haqsızlıq,
ən böyük faciə təcavüz və torpağının işğalıdır. Azərbaycan xalqı artıq 17 ildir ki, belə bir haqsızlıqla
üzləşmişdir. Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi işğal altındadır. 20 mindən artıq
insan həlak olmuş, 50 mindən çox adam yaralanmış və əlil olmuşdur. 1 milyondan artıq insan 10 ildən çoxdur
ki, öz doğma torpağından didərgin düşərək, qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində yaşayır. Azərbaycanlılar
ermənilər tərəfindən soyqırıma və etnik təmizləmə siyasətinə məruz qalmışlar. Bir milyondan çox soydaşımızın
insan hüquqları tapdanmışdır. Bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayət olan Xocalı soyqırımı Azərbaycanın XX
əsr tarixinin ən ağır faciəsidir.
Bütün bu reallıqlar, bütün bu həqiqətlər bizim ən ağır problemimizdir və biz artıq bu reallıqlarla, bu
həqiqətlərlə XXI əsrə qədəm qoymuşuq.
Bütün bu həqiqətləri, bütün bu hadisələri, faktları, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsl səbəb və
nəticələrini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq, informasiya blokadasını yarmaq, on illərdir erməni diasporu
tərəfindən yayılan yalan və uydurmaların qarşısını almaq Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətində həmişə
mühüm yer tutur".
Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycan həqiqətlərinin yayılması istiqamətində fəaliyyəti 2005-ci ildə
Fond tərəfindən yaradılan "Azerbaijan.az" portalının internet şəbəkəsinə qoşulması ilə özünün əsas mərhələsinə
qədəm qoymuşdur. Bu internet saytında Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, yüz minlərlə azərbaycanlının
didərgin düşməsi, qaçqın, məcburi köçkün vəziyyətində yaşaması, ermənilərin dinc azərbaycanlılara qarşı
həyata keçirdikləri qətliamlar və sair informasiyalar Azərbaycan, ingilis və rus dillərində yerləşdirilib.
Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlər "Qarabağ həqiqətləri" bukletlər toplusunda da yer alıb. Qeyd edək
ki, bu toplu "Qarabağın tarixi haqqında qısa məlumat", "Qarabağ münaqişəsinin başlanması", "Xocalı
soyqırımı", "Erməni terror təşkilatlarının Azərbaycana qarşı fəaliyyəti" və "Azərbaycana qarşı erməni
təcavüzünün nəticələri" bukletlərindən ibarətdir. UNESKO-nun xoşməramlı səfiri kimi bu təşkilatın bütün
tədbirlərində qaçqın və məcburi köçkün ailələrindən olan uşaqların təhsili və işğal olunmuş Azərbaycan
torpaqlarında dağıdılan tarixi abidələrlə bağlı problemlərə toxunaraq beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini
Azərbaycan ərazisinin iyirmi faizinin Ermənistan tərəfindən işğal olunması məsələsinə yönəldən Mehriban
xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə hazırlanan bu layihə əzəli Azərbaycan torpağı olan Qarabağ haqqında
həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə olduğu kimi çatdırmaq məqsədilə həyata keçirilmişdir. Qarabağın tarixi,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Xocalı faciəsi, ermənilərin dünyanın müxtəlif ölkələrində
və Azərbaycanda törətdiyi terror aktları haqqında faktları əks etdirən, ingilis, fransız, rus, alman və macar
dillərində çap olunaraq dünyanın bir çox dövlətlərində yayılan "Qarabağ həqiqətləri" bukletlər torlusu həyata
keçirilmiş layihələr sırasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Bu il, Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümündə də Heydər Əliyev Fondu tərəfindən xüsusi layihə
hazırlanaraq uğurla həyata keçirildi. Fransa, Rusiya, Çin, Böyük Britaniya, Belçika, Avstriya Almaniya,
Küveyt, Rumıniya, Danimarka Mərakeş, Çexiya, Macarıstan, Yeni Zelandiya, Hollandiya, İran, İsveç, İsveçrə,
Ukrayna, Gürcüstan və digər onlarla ölkədə keçirilən anma mərasimlərində, konfranslarda, mitinq və piketlərdə
Heydər Əliyev Fondunun göndərdiyi materiallardan geniş istifadə edildi. Layihə çərçivəsində müxtəlif ölkələrdə
keçirilən mərasimlər zamanı Heydər Əliyev Fondunun ingilis, rus və türk dillərində hazırladığı "Xocalı
soyqırımı" adlı sənədli film nümayiş etdirilmiş, "Xocalı uşaqların gözü ilə", "Təcavüzün qurbanları" adlı foto və
rəsm sərgiləri təşkil olunmuşdur. Tədbir iştirakçılarına Fondun hazırladığı "Qarabağ həqiqətləri" bukletlər
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torlusu, nəşrlərin CD-DVD variantları da paylanmışdır.
Heydər Əliyev Fondu yarandığı vaxtdan Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, dinc azərbaycanlıların
doğma yurd-yuvalarından didərgin salınması, soydaşlarımızın tarixin müxtəlif dövrlərində ermənilərin etnik
təmizləmə, soyqırımı siyasətinə məruz qalmaları barədə həqiqətlərin yayılması məsələsinə xüsusi diqqət və
həssaslıqla yanaşır. Xocalı faciəsi ilə bağlı həyata keçirdiyi son layihə isə Heydər Əliyev Fondunun bu
istiqamətdə fəaliyyətinin ardıcıl, davamlı və effektiv olması üçün daha keyfiyyətli şəkildə qurduğunun əyani
göstəricisidir.
Rəşad CƏFƏRLİ,
"Azərbaycan", 7 mart 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun yeni nailiyyətləri
GORANBOY
2005-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə rayonda Qaramusalı kənd orta məktəbi
(məktəb binası birmərtəbəlidir, 200 şagird üçün nəzərdə tutulub), Kələk kənd orta məktəbi (məktəb binası
birmərtəbəlidir, 200 yerlikdir) və Tar kənd orta məktəbi (məktəb binası birmərtəbəlidir, 120 yerlikdir) üçün yeni
məktəb binaları tikilib istifadəyə verilmişdir. Hər bir məktəbin kitab-xanası və bufeti də var. Məktəblər yeni
avadanlıqlarla təmin olunmuşdur.
2006-cı ildə isə Goranlı kənd (məktəb binası ikimərtəbəlidir, 240 yerlikdir) və Qaşaltı-Qaraqoyunlu
kənd orta məktəbləri üçün (məktəb binası ikimərtəbəlidir, 240 yerlikdir) yeni binalar inşa olunmuşdur. Hər iki
məktəbin akt və idman zalı, kitabxanası və bufeti, mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi var. Məktəblər yeni inventar
və avadanlıqla təchiz edilmiş, kompyuter sinfi yaradılmışdır. Qaşaltı-Qaraqoyunlu kənd orta məktəbində ulu
öndərimizin büstü qoyulmuşdur.
ZAQATALA
Son illər respublikamızın demək olar ki, hər bölgəsində yeni məktəb binaları tikilir. Onların arasında
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa edilən məktəblər özünün yaraşıqlı xarici görünüşü, müasirliyi ilə
seçilir, göz oxşayır.
Zaqatala rayonunun mərkəzindən təqribən 30 kilo-metr aralıda yerləşən Qandax kəndində inşa edilən
belə bir məktəbdə tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olmaq məqsədilə təhsil şöbəsinin məsləhətçisi Aydın
Camalovla hə-min kəndə yola düşdük. Yarımsaatlıq yolu qət edib Vasif Saatov adına Qandax kənd orta
məktəbinə yetişdik. Hava küləkli olduğundan bəzi siniflərdəki odun sobaların-dan çıxan tüstü dəhlizdə
gözlərimizi yaşardırdı. 1933-cü ildə tikilən və hazırda 308 şagirdin təhsil aldığı məktəbin binası onun ərazisində
inşa olunmuş yeni məktəblə müqayisə edilməz dərəcədə təzadlı görünürdü.
Direktor Yeganə Hüseynovanın darısqal, lakin hər yanda qadın səliqəsi sezilən iş otağına daxil olduq. O
bildirdi ki, məktəbdə tədris üçün şərait aşağı səviyyədə olsa da, pedaqoji kollektiv bütün imkanlardan istifadə
edərək təlim-tərbiyə işlərini yüksəltməyə çalışır. Ötən il ali məktəbə sənəd verən 7 nəfər məzundan 4-ü tələbə
adını qazanıb. Əvvəlki illərdə də bir çox məzunlarımız ali məktəblərə qəbul olublar.
Sonra Yeganə Hüseynova müəllim və şagirdlərin yeni məktəbin açılacağı günü səbirsizliklə
gözləmələrindən, tədris şəraitinin təhsilin keyfiyyəti ilə bilavasitə bağlı olmasından söhbət açdı.
Hazırda inşa edilən məktəbdə qızğın iş gedir. Divarlara suvaq çəkilir, otaqların döşəmələri yeni
materialın vurulması üçün hazırlanır, damda çalışanlar da gərgin işləyirlər.
İş icraçısı Hamlet Sultanov tikinti işlərinin gedişi barə-də məlumat verdi:
— Hazırda tamamlama işləri ilə məşğuluq. Bu gün sinif otaqlarının döşəməsinə beton tökürük. Betonun
üzərinə başqa materiallar, daha doğrusu, preslənmiş taxta materialı qoyulduqdan sonra xüsusi, taxtanı əvəz
edəcək laminar döşənəcəkdir ki, bu da rütubətli ərazilər üçün əvəzolunmaz material sayılır. Binanın damı
örtülmək üzrədir. İşıq xətləri artıq çəkilmişdir. Yeni transformator qoyulub. İstilik xətləri də hazırdır. Dizel
yanacağı ilə işləyəcək qazanxana binası da tikilib. İstilik xətləri təzyiq altın-da sınaqdan çıxarılıb. Almaniya və
Türkiyə istehsalı olan istilik xətləri qış vaxtı gün ərzində sinif otaqlarında normal istiliyi saxlamağa imkan
verəcəkdir. Plastik materiallardan hazırlanmış və kip yerləşdirilmiş qapı və pəncərələr də otaqlarda normal
temperaturu saxlamağa zəmin yaradır. Bir sözlə, işlərimiz yaxşı gedir. Düzdür, havaların şaxtalı keçməsi
işlərimizə bir qədər mane olur. Bununla belə, iş qrafikinə əməl edirik. Burada çalışan 30-dan çox bənna, suvaqçı
və fəhlənin demək olar ki, hamısı kəndin sakinləridir. Hər biri ən xoş sözlərə layiqdir. Suvaqçılardan İlqar və
Səbuhi Bayramov qardaşları, bənna Vidadi Süleymanov, fəhlələrdən Qəflən Mustafayev, Aydın Çobanov və
başqaları səylə çalışırlar. Tikinti şirkətinin maliyyə meneceri Firqut Hacıyev isə tikintini vaxtlı-vaxtında lazımi
materiallarla təmin edir. Onu da qeyd etmək istərdim ki, kəndin adamları, məktəbin şagirdləri də bizə ərazidə
təmizlik işlərində iməcilik şəklində köməklik göstərirlər. İşlərin gedişi deməyə əsas verir ki, yaxın vaxtlarda
məktəbin tikintisi başa çatacaq, şagirdlər yeni dərs ilini yeni məktəbdə qarşılayacaqlar.
İş icraçısı ilə birlikdə otaqlara baxdıq. 240 şagird yeri olan məktəbin müəllimlər, kompyuter, sinif
otaqlarına, bir də direktorun kabinetinə baxdıqca gözümüzün önündə yenicə ayrıldığımız köhnə məktəbin
müasir tələblərdən çox-çox uzaq olan sinif otaqları, bir də direktorun darısqal kabineti canlandı. Bir anlığa
düşündük: az vaxtdan sonra 74 yaşlı Qandax kənd orta məktəbinin yeni dövrü başlayacaq.
KÜRDƏMİR
Son üç ildə rayonun kəndlərində 11 məktəb binası və 145 sinif otağı tikilərək məktəblilərin və pedaqoji
kollektivlərin istifadəsinə verilmiş, 3000 şagirdin bir növbədə təhsil alması üçün real şərait yaradılmışdır.
"Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb" Proqramı çərçivəsində son iki ildə Karrar kəndində 240 yerlik,
Beyi kəndində 200 yerlik, Sovla kəndində 100 yerlik məktəb binaları tikilib istifadəyə verilmiş, bu məktəblər
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hər cür avadanlıq və tədris ləvazimatları ilə təchiz edilmişdir. Tədris şəraitinin yaxşılaşdırılması məktəblərdə
aparılan təlim-tərbiyə işlərinin keyfiyyətinin yüksəlməsinə müsbət təsir göstərmişdir.
Karrar kənd orta məktəbində inşa edilən məktəb bina-sının istifadəyə verilmə mərasimində Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban xanım
Əliyeva da iştirak etmişdir.
Yeni məktəb binalarının tikilməsi rayon ictimaiyyətinin, pedaqoji və şagird kollektivlərinin sonsuz
razılıq his-si ilə qarşılanmışdır.
TOVUZ
"Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"nda ölkədə ümumtəhsil
məktəblərinin tikintisi, mövcud məktəblərin əsaslı təmiri və müasir tədris avadanlıqları ilə təmin olunması
nəzərdə tutulub. Həmin Proqrama əsasən rayonun Kirən kəndin-də 260, Azaflı kəndində 360, Çobansıxnaq
kəndində 264 və Aşağı Ayıblı kəndində 1176 yerlik yeni məktəb binalarının tikintisi, 5 məktəbdə 100 şagird
yerlik 5 əlavə sinif otağının inşası, 6 məktəbdə isə əsaslı təmir işlərinin aparılması və onların avadanlıqlarla
təmin olunması nə-zərdə tutulub.
Həmin Proqrama əsasən Kirən kəndində 260 yerlik yeni məktəb binası, Sarıtala kənd orta məktəbində
isə 100 yerlik 5 əlavə sinif otağı tikilib, inventar və avadanlıqlarla təchiz olunub. Vahidli kəndində 40 yerlik 2
əlavə sinif otağı tikilib istifadəyə verilib. Hacıhəsənli kənd orta məktəbi üçün 20 yerlik 1 əlavə sinif otağının,
Baqqallı kənd orta məktəbi üçün 40 yerlik 2 əlavə sinif otağının tikintisi də nəzərdə tutulub.
Bu məktəb binalarının tikilməsi üçün yerlər seçilib, müvafiq təşkilatlar tərəfindən bütün sənədləşmə
işləri aparılıb. Yaxın vaxtlarda həmin məktəblərdə tikinti işləri-nə başlanacaq.
Dövlət Proqramından əlavə, bir çox hami təşkilatlar məktəblərin təmiri və tikintisində yaxından iştirak
ediblər.
"Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb" proqramına uyğun olaraq, Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü
və dəstəyi ilə Alakol, Əsrik Cırdaxan kəndlərinin hər birində 200, Cəlilli kəndində 240 şagirdlik məktəb binaları
inşa olunub. Həmin Proqramın ikinci mərhələsinə uyğun olaraq Düz Qırıqlı, Aşağı Öysüzlü və İsakənd
kəndlərinin hər birində 240 yerlik məktəb binalarının tikintisi üçün bütün sənədləşmə işləri aparılıb. Yaxın
vaxtlarda bu məktəblərdə də tikinti işlərinə başlanacaq.
Azərbaycan Respublikası Regionlarının Bərpa Agentliyi tərəfindən Ağdam, Əlibəyli, Ağbulaq kənd orta
məktəbləri əsaslı təmir olunub, inventar və avadanlıqlarla təmin edilib.
N.Tusi adına şəhər, Papaqçılar, Hacılar kənd orta məktəblərinin hər birində 5 sinif otağı Alman Texniki
Əməkdaşlıq Cəmiyyəti tərəfindən əsaslı təmir olunub, inventar və avadanlıqlarla təchiz edilib. S.Kazımov adına
Qovlar qəsəbə, Y.Sadıqov adına Bozalqanlı kənd orta, X.Cəfərov adına Qazqulu kənd əsas məktəblərində isə
əsaslı təmir işləri aparılıb.
BP və Beynəlxalq Xilasetmə Komitəsi tərəfindən R.İsmayılov adına Düz Cırdaxan kənd orta
məktəbində 3, A.Qasımov adına şəhər orta məktəbində 2 əlavə sinif otağı əsaslı təmir edilib.
Rayon icra hakimiyyətinin xətti ilə F.Qasımov adına Xatınlı, C.Sadıqov adına Qədirli, F.Hüseynov
adına Qaraxanlı, M.Əliyev adına Yuxarı Öysüzlü kənd orta məktəblərində əsaslı təmir işləri görülüb.
Rayon təhsil şöbəsinin vəsaiti hesabına M.Əliyev adına Yuxarı Öysüzlü kənd orta məktəbi üçün 180
şagirdlik 9 əlavə sinif otağı tikilib, M.Məmmədov adına Yuxarı Öysüzlü, E.Bayramov adına Aşağı Ayıblı kənd
orta, M.Məmmədov adına Qovlar qəsəbə və Qovlar qəsəbə 3 №-li orta məktəbləri əsaslı təmir edilib.
10 mart 2006-cı il tarixdə təhsil naziri cənab Misir Mərdanovla Tovuz Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı "Tovuz rayonunda Təhsilin İnkişafı Proqramı (2006-2010-cu illər)"nı imzalayıblar. Həmin Proqrama
əsasən rayonun 8 məktəbində Təhsil Nazirliyi tərəfindən əsaslı təmir işlərinin aparılması planlaşdırılıb. 2006-cı
ildə bu Proqrama uyğun olaraq M.Ələkbərov adına şəhər orta məktəbi əsaslı təmir edilib, inventar və
avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur.
SABİRABAD
Kürkəndi kəndində 150 yerlik yeni məktəb binası tikilib. Son tamamlama işləri görülür. Qalaqayın kənd
orta məktəbində "AZKİL" adlı xarici təşkilatın layihəsi əsasında 5 sinif və yardımçı otaq, akt zalı tikilib
istifadəyə verilmişdir.
Ötən dərs ilində Heydər Əliyev Fondunun vəsaiti ilə Axtaçı-Muğan kəndində 14 sinif otağı, Həşimxanlı
kən-dində isə 7 sinif otağı olan müasir üslubda məktəb bina-ları inşa olunub.
Hər iki kəndin müəllim və şagirdləri Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya öz
minnətdarlıqlarını bildirmiş, təhsilin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğını yüksək dəyərləndirmiş, gördüyü
xeyirxah işlərdə ona uğurlar diləmişlər.
ZƏRDAB
Rayonda son 3 il ərzində Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə 2 məktəb binası inşa edilib istifadəyə
verilmişdir.
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2005-ci ildə rayonun Körpükənd kəndində 100 yerlik əsas, 2006-cı ildə isə Dəkkəoba kəndində 180
yerlik orta məktəb binası tikilmişdir.
Dəkkəoba kəndindəki orta məktəb binasının açılışın-da (2006-cı il iyunun 30-da) Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım
Əliyeva da iştirak etmişlər.
İnformasiya şöbəsi
“Azərbaycan müəllimi”, 8 mart 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunda görüş
(Türkiyə Respublikası Baş nazirinin xanımı Əminə Ərdoğan
Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur
AzərTAc xəbər verir ki, ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyə Respublikası Baş nazirinin xanımı Əminə
Ərdoğan martın 9-da Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur.
Azərbaycanın birinci xanımı, YUNESKO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin
deputatı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Türkiyə Baş nazirinin xanımını və qızı
Sümeyyəni səmimiyyətlə qarşıladı.
Çay süfrəsi arxasında başlayan söhbət zamanı Mehriban xanım 2004-cü ilin mayında ümummilli lider
Heydər Əliyevin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq yaradılmış Fondun məqsədləri barədə məlumat verdi. Bildirdi
ki, Fondun əsas məqsədləri görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin zəngin irsini öyrənmək və təbliğ etməkdən,
Azərbaycanın sosial-iqtisadi, mədəni tərəqqisinə xidmət edən genişmiqyaslı fəaliyyəti barədə gələcək nəsillərdə,
xarici qonaqlarda əyani təsəvvür yaratmaqdan, dahi şəxsiyyətin müəllifi olduğu beynəlxalq layihələrin həyata
keçirilməsini dəstəkləməkdən, Azərbaycan mədəniyyəti və tarixinin geniş təbliği ilə əlaqədar ölkə daxilində və
xaricdə aparılan işlərə kömək göstərməkdən ibarətdir. Son 2 ildə respublikanın bütün regionlarında, hətta,
indiyədək məktəbi olmayan ən ucqar kəndlərdə Fondun təşəbbüsü ilə 200-ə yaxın müasir tipli məktəb tikilib
istifadəyə verilmiş, bütün lazımi avadanlıqla təmin edilmişdir. Səhiyyə sahəsində, xüsusilə talassemiya və
şəkərli diabetdən əziyyət çəkən xəstələrin müalicəsinə yardım məqsədi ilə genişmiqyaslı layihələr
reallaşdırılmış, 4 minə qədər vətəndaşın müalicəsinə kömək göstərilmişdir. Fond həm də elmin, mədəniyyətin
inkişafına, informasiya texnologiyalarının tətbiqinə dair bir neçə layihə həyata keçirmiş, ali məktəblərə müxtəlif
dillərdə nəşr olunmuş 20 minədək dərslik və digər elmi kitablar alıb hədiyyə etmiş, 29 uşaq evi və internat
məktəbinin yenidən qurulmasına dəstək vermişdir.
Son illər Türkiyə ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin bütün sahələrdə inkişaf etdiyini, gündən-günə
möhkəmləndiyini faktlarla vurğulayan Mehriban xanım, Fondun qardaş ölkənin ictimai təşkilatları ilə
əlaqələrinin genişlənməsində maraqlı olduğunu bildirmişdir.
Hörmətli qonaq Mehriban xanımın və onun rəhbərlik etdiyi Fondun genişmiqyaslı xeyriyyəçilik
fəaliyyətini yüksək dəyərləndirdi, ona nəcib işində yeni uğurlar arzuladı.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Türkiyə Baş nazirinin xanımına xatirə hədiyyəsi
bağışladı.
Mehriban xanım Əliyeva, Türkiyə Baş nazirinin xanımı və onu müşayiət edən qonaqlar Fondun
kinosalonunda qurumun fəaliyyətinə həsr olunmuş sənədli filmə baxdılar.
AzərTAc
10 mart 2007-ci il
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Xocalı soyqırımının 15 illiyi ilə bağlı Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə
Avropanın ən böyük şəhərlərində keçirilmiş tədbirlər erməni lobbisini təşvişə salmışdır
AzərTAc xəbər verir ki, martın 11-də Türkiyənin “ATV Avropa” kanalının saat 13-də efirə çıxan
“Avropada 7 gün” populyar proqramında Xocalı faciəsi haqqında 10 dəqiqəlik veriliş getmişdir.
Milli Məclisin deputatları Qənirə Paşayeva, Aqil Abbas, Musa Quliyevin müsahibələrində bu faciənin
ermənilər tərəfindən dinc Azərbaycan əhalisinə qarşı əvvəlcədən hazırlanmış ssenari üzrə həyata keçirilmiş
soyqırımı aktı olduğu faktlarla, sənədlərlə diqqətə çatdırılmışdır. Almaniya, Hollandiya və Türkiyədən canlı
yayıma qatılan dinləyicilər, proqramda iştirak edən tanınmış sənətçilər ermənilərin öz havadarları ilə birlikdə
törətdikləri misli görünməmiş bu vandalizmdən dəhşətə gəldiklərini bildirmişlər. Xüsusi vurğulanmışdır ki,
Azərbaycan Prezidentinin xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə
Avropanın ən böyük şəhərlərində Xocalı soyqırımının 15-ci ildönümü ilə bağlı keçirilmiş tədbirlər ermənilərin
Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı apardığı hay-küylü, heç bir tarixi fakta əsaslanmayan təbliğatının ifşasına imkan
yaratmış, ermənilərin zaman-zaman türklərə qarşı həyata keçirdiyi belə qətliamların təkzibedilməz dəlillərlə
avropalılara çatdırılması erməni lobbiçilərini təşvişə salmışdır.
Dinləyicilər özlərini daim məzlum, yazıq, türklər tərəfindən əzilən bir millət kimi tanıtmağa çalışan
ermənilərin mənfur niyyətlərinin, iç üzünün açılmasının, bu istiqamətdə aparılan işin ardıcıl davam
etdirilməsinin zəruriliyini də bildirmişlər.
AzərTAc
12 mart 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva
əqli və fiziki cəhətdən qüsurlu uşaqların təhsil aldığı məktəblərdə olmuşdur
AzərTAc xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun
xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva martın 15-də Təhsil Nazirliyinin Bakının
Nəsimi rayonundakı 268 nömrəli yardımçı məktəbində olmuşdur.
Uşaqlar Mehriban xanımı səmimiyyətlə, gül-çiçəklə qarşıladılar.
1905-ci ildə inşa edilmiş bu binada məktəb 1927-ci ildən fəaliyyət göstərir. Uzun illər təmir olunmayan
bina yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Mehriban xanım 2003-cü ildə ilk dəfə buraya gələrkən vəziyyətlə yerində
tanış olmuş, onun təşəbbüsü ilə məktəbin Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi “Uşaq evləri və internat
məktəblərinin inkişafı proqramı” çərçivəsində əsaslı şəkildə təmiri və yenidən qurulmasına başlanmışdır. 2005ci ilin yanvarında işlər başa çatdırılmışdır. Burada ayrıca daimi istilik sistemi qurulmuş, yeməkxana, idman
kompleksi də tikilmişdir. Məktəb təzə avadanlıqla tam komplektləşdirilmişdir, burada tibb otağı, loqopediya və
s. kabinetlər vardır.
Azərbaycanın birinci xanımının buraya ilk gəlişindən sonra məktəbin fəaliyyətində də əsl canlanma
yaranmışdır. İndi burada əvvəlkindən 3 dəfə çox, əqli və fiziki cəhətdən zəif inkişaf etmiş 130 uşaq təhsil alır.
Bundan iki dəfə çox uşağa isə ailələrdə xüsusi tədris proqramı keçirilir. 15 sinif və 6 qrupda uşaqların təlimtərbiyəsi ilə 140 müəllim və tərbiyəçi məşğul olur. Uşaqlara gündə 2 dəfə yemək verilir. Valideynlər iş gününün
sonunda onları evlərinə aparırlar.
Məktəbin əvvəlki və hazırkı vəziyyətini əks etdirən foto-guşə, ümummilli lider Heydər Əliyevin
uşaqlarla unudulmaz görüşlərinə, Fondun həyata keçirdiyi layihələrə, Mehriban xanımın bu məktəbdə keçirdiyi
görüşlərə həsr olunmuş fotoşəkillər, dəhlizləri və sinif otaqlarını bəzəyən gül-çiçək dibçəkləri, göz oxşayan
səliqə-sahman diqqəti cəlb edir.
Mehriban xanım məktəbin bayramsayağı bəzədilmiş salonunda uşaqların Novruz bayramı münasibətilə
hazırladığı musiqili-əyləncəli kompozisiyaya tamaşa etdi, onların sevincinə qoşularaq uşaqlarla birlikdə rəqs
etdi. Uşaqların məharətlə ifa etdiyi yumoristik səhnələr, oynaq, şux rəqslər hörmətli qonağa, valideynlərə xoş
ovqat bəxş etdi.
Mehriban Əliyeva məktəbin kompyuter otağına da baxdı. Burada uşaqlar kompyuterlərdə sərbəst
işləyirdilər. Onlar Mehriban xanımın suallarını, verdiyi tapşırıqları bacarıqla yerinə yetirdilər.
Uşaqların əmək təlimi dərsində əldə etdiyi uğurlar, emalatxanada nümayiş etdirilən əl işlərində özünü
göstərirdi.
Yardımçı məktəbin yeməkxanasında açılmış bayram süfrəsi də uşaqların ürəyincə oldu. Şəkərbura,
paxlava, meyvə-tərəvəz, şərbətlər düzülmüş bol süfrə arxasında uşaqlarla birlikdə əyləşən Mehriban xanımdan
qızı Arzu və Leylanı soruşdular, ötən dəfə onlarla birlikdə rəqs etdiklərini, birgə şəkil çəkdirdiklərini
xatırlatdılar, hətta onların harada və hansı uşaqlarla yanaşı oturduqlarını da yada saldılar. Mehriban xanım
uşaqların bu diqqət və yaddaşından mütəəssir oldu, növbəti görüşlərində mütləq onları da gətirəcəyini bildirdi.
Buraya toplaşan valideynlər bu qayğıkeşliyinə görə Mehriban xanıma minnətdarlıq etdilər, onun artıq bu
uşaqların sevimlisinə çevrildiyini vurğuladılar.
Valideyn Nisə Abbasova Fondun Prezidentinə müraciətlə dedi ki, qızı Sevda hər dəfə Sizi televizorda
görəndə “Mehriban xala, Mehriban xala” deyərək, hamını Sizə baxmağa, söhbətinizi dinləməyə çağırır, onu
öpdüyünüzü yada salır.
Mehriban xanım Heydər Əliyev Fondunun əqli və fiziki cəhətdən zəif inkişaf etmiş, xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan uşaqların problemlərinin həllinə, onların valideynlərinin, doğma və əzizlərinin mənəvi ağrılarına
şərik olmağı özünün borcu hesab etdiyini, bunun üçün mümkün olan tədbirləri görməyə çalışdığını bildirdi.
Mehriban xanım uşaqlarla birlikdə xatirə şəkilləri çəkdirdi.
Əziz qonağı səmimiyyətlə yola salan uşaqların əhval-ruhiyyəsindən bu görüşün də onların qəlbində
şirin xatirəyə çevriləcəyi hiss olunurdu.
XXX
Nərimanov rayonundakı kor və zəif görən uşaqlar üçün respublika internat məktəbinin qarşısında
Mehriban xanıma gül-çiçək dəstəsi təqdim edən uşaqlar bu məktəbin əsaslı şəkildə təmirinə, yenidən
qurulmasına, təzə avadanlıqla təmin olunmasına göstərdiyi qayğıya görə minnətdarlıqlarını bildirdilər, indi
burada onların rahatlığı üçün hər cür şərait yaradıldığını söylədilər.
“Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə yenidən qurulmuşdur”, “Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar
tək deyil” sözləri yazılmış lövhələrin də asıldığı foyedə bu təhsil ocağının bərpadan əvvəlki acınacaqlı
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görkəmini və hazırkı vəziyyətini əks etdirən stend, ulu öndər Heydər Əliyevin uşaqlara diqqət və qayğısından
bəhs edən, habelə Fondun prezidenti Mehriban xanımın bu təhsil ocağında keçirdiyi görüşlərə dair foto-guşələr
yaradılmışdır.
Direktor məlumat verdi ki, 61 ildir fəaliyyət göstərən məktəbdə hazırda 300 uşaq təlim-tərbiyə alır.
Onların yarısı tamamilə görmür, 27-si 1-ci qrup əlildir. Burada 100 müəllim və tərbiyəçi çalışır, onların da
əksəriyyətinin görmə qabiliyyəti zəifdir.
Mehriban xanımın bu məktəbə ilk gəlişindən sonra Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi “Uşaq
evləri və internat məktəblərinin inkişafı proqramı” çərçivəsində 2005-ci ilin sonunda məktəbin əsaslı təmiri və
yenidən qurulmasına başlanmışdır. İşlər qısa vaxtda keyfiyyətlə başa çatdırılmış, daimi istilik sistemi
quraşdırılmış, yeməkxana, idman kompleksi də tikilmişdir. Uşaqların bədii-estetik zövqlərinin formalaşması,
asudə vaxtlarının təşkili üçün nümunəvi şərait var. Məktəbin həyətində geniş abadlıq işləri görülmüş, yaşıllıqlar
salınmış, istirahət guşələri yaradılmışdır. Uşaqlar açıq havada gəzməyi, burada istirahət etməyi, idman oyunları
ilə məşğul olmağı çox sevirlər. Məktəb təzə avadanlıqla tam komplektləşdirilmiş, uşaqların müayinə,
müalicəsinə kömək məqsədi ilə müasir avadanlıqla təchiz olunmuş tibb kabinetləri təşkil edilmişdir.
12 illik təhsil proqramından sonra attestat alan məzunlar test imtahanları ilə ali məktəblərə daxil ola
bilirlər. Ötən il 14 nəfər məzundan 4-ü ali, 2-si isə orta ixtisas məktəblərinə daxil olmuşdur. Məzunlar arasından
xeyli istedadlı adamlar çıxmışdır. Onlardan biri də bəstəkar İsrail Kərimov idi.
Sinif, yataq otaqları, fənn kabinetləri ilə ətraflı tanış olan Mehriban xanım proqram və dərsliklərlə
təminat, kadrların ixtisas hazırlığı ilə maraqlandı.
Uşaqlar Azərbaycanın birinci xanımını Novruz bayramı münasibətilə xüsusi olaraq bəzədilmiş
yeməkxanada təşkil edilmiş şənliyə dəvət etdilər. Süfrədə müxtəlif yeməklər, səməni, bol şirniyyat, meyvətərəvəz vardı. Məktəbin şagirdi Əsgər Əliyevin ifa etdiyi şən, oynaq mahnı və Kosa, Keçəl, Bahar qızın
göstərdiyi səhnəciklər, şən, şux zarafatlar, rəqslər uşaqlarda hədsiz sevinc doğurdu. Mehriban xanım uşaqlarla
birlikdə süfrə arxasında bayram plovundan daddı, yumurta döyüşdürdü, buraya tez-tez gələcəyini bildirdi.
Şagirdlərdən Zeynəb Nəcəfova, Ləman Abdullayeva, Leyla Mərdanlı, Hüseyn Əliyev Fondun
prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın məktəblilərin sevimlisi olduğunu bildirərək ona, Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevə və ailə üzvlərinə ən xoş Novruz arzularını çatdırdılar.
X X X
Mehriban Əliyeva Fondun BMT-nin İnkişaf Proqramı ilə birgə həyata keçirilən “Kor və görmə
qabiliyyəti zəif olan insanların informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına çıxışının təmin edilməsi” layihəsi
çərçivəsində bu məktəbdə görülmüş işlərlə də tanış oldu.
Respublikamızda kor və ya görmə qabiliyyəti zəif olan şəxslərin sayı təxminən 40 min nəfərdir. Fond
onlara informasiya toplamaq və məşğulluğunu artırmaq üçün əlavə imkanlar yaratmaq mexanizmi kimi, İKTdən istifadənin təşkilini zəruri saymış, BMT-nin İnkişaf Proqramı ilə birgə Milli Strategiya hazırlamışdır.
Məktəbin kompyuter mütəxəssisləri bildirdilər ki, geniş zal elektron kitabxana üçün uyğunlaşdırılmış,
Almaniya istehsalı olan 2 kompyuter dəsti alınıb quraşdırılmışdır. Bu kompyuterlər xüsusi olaraq kor və görmə
qabiliyyəti zəif uşaqlar üçün hazırlanmış ən son model texnologiyadır. Uşaqlar üçün Model İKT sinifləri
yaradılmış, proqram təminatı lokallaşdırılmış, internetə çıxışın təmin olunması və tədris-təlim proqramlarının
hazırlanması, audio studiya və kitabxananın fəaliyyəti təmin edilmişdir.
Texnologiyanın işləmə mexanizmi əyani şəkildə göstərildi. Bildirildi ki, Brayl əlifbası ilə Azərbaycan,
rus və ingilis dillərində olan istənilən kitabı kompyuterin yaddaşına köçürüb oxumaq, səsləndirib dinləmək
mümkündür. Musiqiyə qulaq asmaq, internetə girmək, məktublaşmaq, 100 min səhifəlik materialı yaddaşda
saxlamaq, surətini çıxarmaq, SMS göndərmək, o cümlədən mobil telefonlara da mesaj göndərmək olur. Burada
dərsliklər əldə edilib çap olunur. Gözdən əlil insanlar artıq bu texnologiyadan evlərinə də alıb fərdi qaydada
istifadə etmək arzusundadırlar. Burada onlarla işləməyi öyrədən bacarıqlı mütəxəssislər vardır. Fondun köməyi
ilə xaricdən mütəxəssislər dəvət olunmuş, məşğələlər keçirilmişdir, bizim mütəxəssislər də Almaniyada
olmuşlar. Respublika Korlar Cəmiyyəti ilə də birgə işlər aparılır.
Fondun icraçı direktoru Anar Ələkbərov əlavə etdi ki, layihədə nəzərdə tutulmasa da, Mehriban xanımın
təşəbbüsü ilə ötən il bizim nümayəndələr bu avadanlığı alıb gətirmək üçün Almaniyanın Frankfurt şəhərində
keçirilən beynəlxalq sərgidə olarkən alman mütəxəssislər ölkəmizdə belə layihənin həyata keçirildiyini eşidəndə
təəccüblənmişdilər. Bildirmişdilər ki, belə layihə MDB-də birinci olaraq sizin respublikanızda həyata keçirilir,
hətta, Avropanın bir çox qabaqcıl dövlətlərində də onun reallaşmasına girişməyə cəsarət etmirlər. BMT İnkişaf
Proqramının ölkəmizdəki missiyasının rəhbərliyi də yaxın vaxtlarda bu məktəbdəki elektron kitabxanaya gəlib
tanış olmaq istədiklərini bildirdi.
Görmə qabiliyyəti olmayan, yaxud zəif görən hər bir uşağa dəstək vermək, onların həyatının çətinliyini
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azaltmağı Fondun prioritet fəaliyyət sahəsi hesab etdiyini bildirən Mehriban xanım layihənin birinci mərhələsi
çərçivəsində həyata keçirilən tədbirləri müsbət dəyərləndirdi, bundan sonra görüləcək işlərə dair tövsiyələrini
verdi, layihənin perspektivləri barədə fikirlərini açıqladı.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti bildirdi ki, BMT İnkişaf Proqramının da belə bir layihəyə dəstək
verməsi həm ölkəmizdə gedən uğurlu islahatlara inamın, həm də Fondun indiyədək qarşıya qoyduğu məqsədlərə
çatmaq üçün iradə nümayiş etdirməsinin nəticəsidir.
AzərTAc
16 mart 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun yeni layihəsi – “Hərəyə bir ağac əkək”
Ulu öndərin arzu və istəklərinin həyata keçirilməsini fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri hesab edən
Heydər Əliyev Fondu xalqımızın ən əziz bayramı olan Novruz ərəfəsində yeni bir layihəsini reallaşdırır.
Fondun prezidentinin şəxsi təşəbbüsü ilə işlənib hazırlanmış “Hərəyə bir ağac əkək” devizli layihənin icrasına
Mehriban xanımın deputat seçildiyi Əzizbəyov rayonundan başlanmışdır.
Abşeronun ən qədim yaşayış məskənlərindən olan Qala qəsəbəsi çoxdandır belə qələbəlik görməmişdi.
Yüzlərlə sakin hələ bir müddət əvvəl, Heydər Əliyev Fondunun çağırışına qoşularaq, istifadəsiz qalmış 8
hektardan çox ərazini yaşıllıq salmaq üçün yararlı vəziyyətə gətirmiş, buraya Şüvəlanda qazılmış artezian
quyusundan kəmərlə su xətti çəkilmişdi.
Bu layihənin əhəmiyyətini yetərincə qiymətləndirən qəsəbə sakinləri martın 17-də ailəliklə iməciliyə
çıxaraq, bu savab işə öz töhfələrini verdilər.
Ağsaqqallardan biri isə bu işin İslam dinində də təqdir olunduğunu xatırladaraq, Məhəmməd
Peyğəmbərin bir hədisini misal çəkdi: “Bir gün yaxın əsabələrinin əhatəsində olan Rəsulillahdan ahıl bir qoca
soruşur: Ömrümün qürub vaxtıdır, nə edim ki, haqq olan o dünyaya özümlə bir az da çox savab aparım?
Peyğəmbər dərhal cavab verir: ağac ək. Əsabələrdən digəri soruşur ki, daha nə edək ki, savab yükümüz bir az da
ağır gəlsin?
Peyğəmbər Əleyhissəlam yenə eyni cavabı verir: Ömrünüzə bir gün qaldığını bilsəniz də, yenə ağac
əkin, ən böyük savab ondadır".
Həmin gün burada 9 minə qədər sərv, küknar, şam ağacları əkən insanlar üçün ətrafda çadır qurulmuş,
bayram süfrəsi da açılmışdı.
Sakinlər bu tədbirə qoşulmaq üçün gələn Mehriban Əliyevanı böyük səmimiyyətlə qarşıladılar.
“Mən də özümün, ailə üzvlərimizin payına düşən ağacları əkim”, – deyən Mehriban xanım yer qazıb tingləri
əkərək dibinə torpaq, su töküb dayaqlara bağladı.
Qəsəbə sakinləri Mehriban xanımın bu savab təşəbbüsünə ürəkdən qoşulduqlarını bildirdilər, qısa
söhbət etdilər.
— Maşallah, o vaxt siz gələndə parkda əkdiyimiz ağacların da hamısı böyüyübdür. Ayağınız sayalıdır.
Hər bir evdə şəkliniz var, Allah Sizə, ailənizə cansağlığı versin. Allah Prezidentimizə, övladlarınıza cansağlığı
versin, sizdən çox razıyıq. Hədiyyələrinizi də almışıq, bilirik ki, 5 min nəfərə - imkansız, şəhid, əlil, qaçqınköçkün ailələrinə, tənha qocaların hamısına Novruz payı göndərmisiniz, böyük köməkdi, hamı bu işinizdən çox
razı qalıb. Allah dayağınız olsun. Gördüyünüz işlər hamını razı salır, deputatımız olduğunuza görə sizinlə ikiqat
fəxr edirik.
MEHRİBAN ƏLİYEVA: Bu, böyük kampaniyadır. Təkcə Əzizbəyov rayonunda yox, bütün ölkəmizdə
gərəkli bir yaşıllaşdırma, abadlaşdırma işləri aparacağıq. Mən bu gün Əzizbəyov rayonunda bir neçə məktəbdə,
uşaq bağçasında oldum. Çünki bizim belə bir proqramımız var ki, ilk növbədə, rayonda yerləşən bütün
məktəblər və bağçalar gərək yenidən qurulsun, lazımınca təmir olunsun, təzələri tikilsin, ən yüksək standartlara
cavab versin. Bu proqramımızı da həyata keçiririk.
Bizim bu ağac əkmək kampaniyamıza dəstək olduğunuza görə sağ olun. Hamınızın, ailələrinizin
Novruz bayramı mübarək olsun, işiniz avand olsun. Prezident də mənə sizin hamınıza bayram təbriklərini
çatdırmağı xahiş etmişdir.
— Biz də hamılıqla Prezidentimizi, sizi, övladlarınızı təbrik edirik, canınız sağ, işləriniz avand olsun.
Prezidentimizə də deyin ki, biz ondan çox razıyıq.
Mehriban xanım iməcilik iştirakçıları ilə xatirə şəkli çəkdirdi.
AzərTAc
“Xalq qəzeti”, 18 mart 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun yeni layihəsi – “Hərəyə bir ağac əkək”
Bu nəcib təşəbbüs ölkəmizin hər yerində dərin razılıq hissi ilə qarşılanmışdır
Xəbər verdiyimiz kimi, Heydər Əliyev Fondu xalqımızın ən əziz bayramı olan Novruz ərəfəsində yeni bir
layihəsini reallaşdırmağa başlamışdır.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli
Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın şəxsi təşəbbüsü ilə işlənib hazırlanmış “Hərəyə bir ağac əkək”
layihəsinin icrasına Azərbaycanın birinci xanımının iştirakı ilə onun deputat seçildiyi Əzizbəyov rayonundan
başlanmış, bu çağırış ölkəmizin bütün bölgələrində dərin razılıq hissi ilə qarşılanmışdır. Ətraf mühitin
sağlamlaşdırılması, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, Vətənimizin abad, yaşıl, çiçəklənən diyara çevrilməsi
naminə başlanan bu hərəkatın əhəmiyyətini yerlərdə yaxşı başa düşür və lazımınca dəyərləndirirlər. AzərTAc-ın
müxbirlərinin bölgələrdə keçirilən iməciliklərdən hazırladıqları məlumatlar da bunu təsdiq edir.
QARADAĞ RAYONU
Qaradağ rayonunun Sahil qəsəbəsində inşaat materiallarının istehsalı ilə məşğul olan “Saf” və “FR”
firmalarının kollektivləri martın 17-dən başlayaraq Novruz bayramı günlərində iməciliklər keçirmiş, BakıSalyan şosesinin 25-ci kilometrinin sağ və sol hissəsində, Heydər Əliyev adına Bakı dərin özüllər zavodu və
rezin qarışıqları zavodu ilə magistral yolun arasında təxminən 4 hektaradək sahədə xeyli texnika və işçi qüvvəsi
cəlb etməklə təmizlik-abadlıq işləri aparmış, sahəni əkinə yararlı vəziyyətə salmış, arxlar və su xətti çəkmiş, 5
minə qədər sərv, küknar, şam, iydə, 1500-dək meyvə ağacları əkmişlər. Bu kollektivlərin üzvləri dövlət
əhəmiyyətli magistral “İpək yolu”nun üzərində salınmış yaşıllıq sahədə cavan ağacların tam bitişinə nail olmaq,
onlara aqrotexniki qulluq etmək, burada yaşıl zolaq yaradılmasına nail olmaq üçün qüvvələrini
əsirgəməyəcəklərinə söz vermişlər. Ona görə də əkin-suvarma işləri hər gün davam etdirilir, bu iş təcrübəli,
ixtisaslı işçilərə həvalə olunmuşdur. Özəl müəssisələrin könüllü olaraq başladığı bu nəcib iş həm Qaradağ
rayonunun rəhbərliyi, həm də paytaxtımızın iri sənaye rayonunda yerləşən digər sahibkarlar tərəfindən razılıqla
qarşılanmış, təşəbbüsün yayılması tövsiyə olunmuşdur.
“Saf” və “FR” firmalarından verilən məlumata görə, aprelin sonunadək hər şənbə və bazar günləri belə
iməciliklər keçiriləcək, həmin ərazilərdə yaz mövsümünün sonunadək müəssisənin yardımçı sahəsində
yetişdirilmiş 10 mindən çox ağac və bəzək kolu əkiləcəkdir.
GƏNCƏ
Gəncəlilər bayram günlərində şəhərin müxtəlif bölgələrində 15 mindən çox ağac və müxtəlif bəzək
kolları əkmişlər.
Şəhərin təhsil, səhiyyə, mədəniyyət işçiləri, gənclər və idman idarəsi, eləcə də istehsalat müəssisələri
kollektivlərinin üzvləri böyük həvəslə iməciliyə çıxmış, yaşadıqları ərazilərdə yaşıllaşdırma işləri aparmışlar.
NƏSİMİ RAYONU
Novruz bayramı günlərində yaşayış məhəllələrində iməciliklər keçirən vətəndaşlar 20 Yanvar,
A.Mustafayev küçələrində təzə yaşıllıqlar salmış, Mir Cəlal küçəsində yeni parkın inşasına başlamışlar. Heydər
Əliyev və R.Zorge parklarında 500-dən çox həmişəyaşıl ağac əkilmiş, təmizlik, abadlıq işləri aparılmışdır. Qısa
müddətdə 1500-ə qədər bəzək ağacı və gül kolu basdırılmış, idarə, müəssisə və təşkilatların həyətyanı
sahələrində yeni tinglər əkilmişdir. Martın 27-də növbəti iməcilik keçiriləcəkdir.
NƏRİMANOV RAYONU
Martın 21-də 500-dən çox rayon sakini yaşayış məhəllələrində, idarə və müəssisələrdə iməciliklər
keçirmiş, mindən çox həmişəyaşıl ağac əkmişlər. Onlar ağacların qurumuş budaqlarını kəsmiş, park və
xiyabanlarda təmizlik, abadlıq işləri də aparmışlar. Rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə, martın
28-də ümumrayon iməciliyi keçiriləcəkdir.
BALAKƏN RAYONU
Balakənlilər Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsünə qoşularaq, rayon mərkəzində ulu öndərin adını
daşıyan, sahəsi 18 hektar olan parkda 2 gündə 5 min ağac əkmişlər. Təzə salınan bu parkda yenə də iməciliklər
keçirmək, yaşıllıqlar salmaq nəzərdə tutulur.
ABŞERON RAYONU
Kampaniyanın gedişi müddətində Xırdalan şəhərində 15-20 min, rayonun kənd və qəsəbələrində isə 7080 min ağacın əkilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Həmin ağaclar xəstəxanaların, məktəblərin, uşaq bağçalarının
həyətlərində, məhəllələrdə və istifadəsiz torpaq sahələrində əkiləcəkdir.
NEFTÇALA RAYONU
İstirahət günləri keçirilən ümumrayon iməciliklərinə könüllü qoşulan yüzlərlə neftçalalı park və
xiyabanlarda, küçə və meydanlarda aparılan yaşıllaşdırma tədbirlərində yaxından iştirak etmişdir. Qısa
müddətdə 5 minə yaxın bəzək ağacı və 2 mindən yuxarı gül kolu basdırılmış, idarə, müəssisə və təşkilatların
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həyətlərində 5 hektara qədər yeni bağ salınmışdır.
NİZAMİ RAYONU
Rayonda yaz mövsümünün gəlişi ilə əlaqədar “Yaşıllaşdırma aylığı” keçirilir. Rayon ərazisindəki
Bəhruz Nuriyev küçəsi ilə Qara Qarayev prospektinin kəsişməsinə qədər uzunluğu 1 kilometr, eni 10-15 metr
olan ərazini əhatə edən sahədə yaşıllaşdırma və abadlıq işlərinə başlanılmışdır. Bu məqsədlə rayonun və Dövlət
Neft Şirkətinin, demək olar ki, bütün idarə və müəssisələrinin işçiləri, xüsusilə gənclər fəal iştirak edirlər.
Əraziyə 1000-dən artıq ağacın əkilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bundan başqa, yol boyu işıqlandırma sistemləri
təmir olunacaq, ağaclar əhənglənəcəkdir.
YEVLAX RAYONU
Rayonda yeni park və xiyabanlar salınır, yaşıllaşdırma işlərinə ciddi diqqət yetirilir. Bunun nəticəsidir
ki, son üç ildə rayon ərazisində ümumi sahəsi 9,3 hektar olan 11 xiyaban və park salınmış, onlarda minlərlə
bəzək ağacı və gül kolu əkilmişdir. Son bir neçə gündə Bakı-Gəncə magistral avtomobil yolunun kənarında 35
mindən artıq müxtəlif ağac əkilmişdir. Rayonun bütün yaşayış məntəqələrində yaşıllaşdırma işləri geniş vüsət
almışdır.
TOVUZ RAYONU
“Hərəyə bir ağac əkək!” çağırışına ürəkdən qoşulan tovuzlular ötən şənbə keçirdikləri iməciliklərdə 5
min ting basdırmış, əlavə olaraq Heydər Əliyev seyrəngahı və Heydər Əliyev prospektində, rayonun küçə və
meydanlarında, parklarında təzə ağaclar əkmiş, gül kolları basdırmış, yaşıllıqlar salmışlar. Gözəl təbiəti olan
Tovuzda yaşıl örtüyün daha da artırılması, ətraf mühitin qorunması məqsədi ilə geniş tədbirlər planı
hazırlanmış, kifayət qədər ağac tingləri və şitillər tədarük olunmuşdur. Bu Novruz günlərində Tovuzda hamı
elliklə hərəyə əlavə olaraq bir ağac əkəcək, ona lazımi qulluq edib böyüməsini təmin edəcəkdir.

***
Novruz bayramı günlərində Lənkəran, Yevlax, Zərdab, Şəmkir, Samux, Xanlar, Ağdam, Ağcabədi,
Tərtər, Bərdə, Beyləqan, Füzuli və digər rayonlarda da “Hərəyə bir ağac əkək!” kampaniyası çərçivəsində
iməciliklər keçirilmiş, yaşıllıqlar salınmış, park və xiyabanlarda təmizlik işləri görülmüş, ölkəmizdə ekoloji
mühitin sağlamlaşdırılması məqsədi ilə həyata keçirilən bu layihənin əhəmiyyəti açıqlanmışdır. Vətəndaşlar
Azərbaycanın birinci xanımının təşəbbüsünü yüksək dəyərləndirərək, bu kampaniyada yaxından iştirak
edəcəklərini bildirmişlər.
AzərTAc
“Xalq qəzeti”, 27 mart 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondu ilə tanışlıq
(Rusiya Federal Məclisi Federasiya Şurasının Sədri Sergey Mironov
Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur)
Fondun icraçı direktoru Anar Ələkbərov hörmətli qonağa ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə
ehtiram əlaməti olaraq yaradılmış fondun tarixi, məqsədləri barədə məlumat verdi.
Ulu öndərin şəxsi arxivindən götürülmüş və onun fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərini əhatə edən
eksponatlara, fenomen şəxsiyyət Heydər Əliyevin həyatının ən müxtəlif məqamlarını əks etdirən və tariximizin
bütöv bir dövrü barədə geniş təsəvvür yaradan sənədlərə diqqətlə nəzər yetirən S.Mironov görkəmli siyasi
xadim Heydər Əliyevin Moskvada keçmiş SSRİ-nin rəhbərlərindən biri olarkən genişmiqyaslı fəaliyyətini əks
etdirən fotosənədlərə, ötən əsrin nəhəng tikintilərindən olan Baykal-Amur dəmir yolu magistralının (BAM)
çəkilişinə uğurla rəhbərlik etdiyinə görə ona verilmiş xatirə medalına, BAM-ın 1 nömrəli sərnişini vəsiqəsinə,
Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin keçdiyi ərazilərin maketinə xüsusi maraq göstərdi.
Rusiyalı qonaq görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevlə şəxsən tanış olduğunu, onun zəkasına və intellektinə
heyran qaldığını, bu dahi şəxsiyyətin bütün keçmiş İttifaq məkanında, xüsusilə Rusiyada həmişə hörmətlə
anıldığını bildirdi.
Rusiya parlamenti yuxarı palatasının sədrinə məlumat verildi ki, fondun əsas məqsədləri görkəmli siyasi
xadim Heydər Əliyevin zəngin irsini öyrənmək və təbliğ etməkdən, Azərbaycanın sosial-iqtisadi, mədəni
tərəqqisinə yönəlmiş genişmiqyaslı fəaliyyəti barədə gələcək nəsillərdə, xarici qonaqlarda əyani təsəvvür
yaratmaqdan, Azərbaycan mədəniyyəti və tarixinin geniş təbliği ilə əlaqədar aparılan işlərə kömək
göstərməkdən ibarətdir. Fond həm də genişmiqyaslı layihələr həyata keçirir, görkəmli siyasi xadimin arzularının
reallaşmasına öz töhfəsini verir.
Sergey Mironov Xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı, görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin şərəfli
adını daşıyan fondla tanışlıqdan zəngin təəssürat aldığını ifadə etdi.
Fondun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın adından Federasiya Şurasının Sədrinə fondun
fəaliyyətindən bəhs edən kitab və "Qarabağ xanəndələri" musiqi albomu hədiyyə edildi.
S.Mironov görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevlə çəkdirdiyi foto-şəkli və xatirə hədiyyəsini fonda
hədiyyə etdi.
Fondla tanışlıq zamanı Federasiya Şurasının Sədrini Milli Məclis Sədrinin birinci müavini Ziyafət
Əsgərov müşayiət edirdi.
AzərTAc
29 mart 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun yeni layihəsi – “Hərəyə bir ağac əkək”
Bu nəcib təşəbbüs ölkəmizin hər yerində dərin razılıq hissi ilə qarşılanmışdır. Xəbər verdiyimiz kimi,
Heydər Əliyev Fondu xalqımızın ən əziz bayramı olan Novruz ərəfəsində daha bir yeni layihəsini
reallaşdırmağa başlamışdır. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı
səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə işlənib hazırlanmış “Hərəmiz bir ağac
əkək!” layihəsinin icrasına Azərbaycanın birinci xanımının iştirakı ilə onun deputat seçildiyi Əzizbəyov
rayonundan başlanmış, bu çağırış ölkəmizin bütün bölgələrində dərin razılıq hissi ilə qarşılanmışdır. Ətraf
mühitin sağlamlaşdırılması, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, Vətənimizin abad, yaşıl, çiçəklənən diyara
çevrilməsi naminə başlanan bu hərəkatın əhəmiyyətini yerlərdə yaxşı başa düşür və lazımınca dəyərləndirirlər.
AzərTAc-ın müxbirlərinin bölgələrdə keçirilən iməciliklərdən hazırladıqları məlumatlar da bunu təsdiq edir.
ŞAMAXI RAYONU
Şamaxı şəhərinin giriş qapısı sayılan S.Ə.Şirvani küçəsində iməcilik keçirilmiş, küçə boyu 500-dən çox
ağac əkilmiş, təmizlik və abadlıq işləri aparılmışdır. İməciliyə çıxanlar ağacların qurumuş budaqlarını kəsmiş,
park və xiyabanlarda yenidənqurma işlərini davam etdirmişlər. Novruz bayramı günlərindən başlanan
kampaniya çərçivəsində rayon üzrə 3 mindən çox ağac və müxtəlif gül kolları əkilmişdir. Rayonun təhsil,
səhiyyə işçiləri, ali, orta-ixtisas və ümumtəhsil məktəblərinin, peşə liseyinin tələbə və şagirdləri Heydər Əliyev
Fondunun təşəbbüsünə xüsusi həvəslə qoşulmuşlar. Verilən məlumata görə, rayon ərazisindən keçən magistral
yolun hər iki tərəfində yeni ağaclar əkiləcək və mövcud yaşıllıqlara aqrotexniki qulluq göstəriləcəkdir.
HACIQABUL RAYONU
Rayonun küçə, meydan, park və xiyabanlarında son bir neçə gündə 10 minə yaxın bəzək ağacı və gül
kolu əkilmişdir. Regional tinglik təsərrüfatı 30 hektar səhədə müxtəlif növ bəzək ağacı və gül kolu tingləri
yetişdirmişdir. Heydər Əliyev Fondunun nəcib təşəbbüsünə fəal qoşulan bölgələrə indiyədək 250 min ağac və
gül kolu göndərilmişdir.
ƏLİ BAYRAMLI
Şəhər sakinləri, idarə, müəssisə və təşkilatların kollektivləri Heydər Əliyev prospektində və Asudə Vaxt
Mərkəzinin həyətində qısa müddətdə 3 min ağac, 2 minədək gül kolu əkmişlər. Mərkəzi xəstəxana, təhsil
şöbəsinin və şəhər bələdiyyəsinin işçiləri istirahət günlərində keçirilən iməciliklərdə xüsusilə fərqlənirlər. İcra
hakimiyyətindən verilən məlumata görə, Heydər Əliyev Fondunun nəcib çağırışına cavab olaraq 20 min ağac, 6
min gül kolu əkilməsi, 2 hektar sahədə yaşıllıq zolağı yaradılması nəzərdə tutulur.
NİZAMİ RAYONU
Neft və Qaz Sənayesi İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən
“Neftçi” Gənclər Şurasının üzvləri paytaxtın Nizami rayonu ərazisində yaşıllaşdırma işləri aparmış, son günlər
ərzində ayrı-ayrı küçələrdə 3 mindən çox ağac əkmişlər.
Ötən həftə Nizami Rayon İcra Hakimiyyəti, ARDNŞ-in Təhlükəsizlik İdarəsi və “Neftçi” GŞ növbəti
ağacəkmə kampaniyası keçirərək, rayonun R. Rüstəmov küçəsində 1200-dən çox ağac əkmiş, abadlıq işləri
aparmışlar. Tədbirdə iştirak edən 500-dən çox vətəndaş ekologiyanın yaxşılaşdırılmasına öz töhfəsini vermişdir.
Bildirilmişdir ki, son 1 ay ərzində rayonun müxtəlif yerlərində 7 mindən çox ağac əkilmişdir. Yaşıllaşdırma
işlərinin mövsümün sonunadək davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.
İMİŞLİ RAYONU
Rayon icra hakimiyyətindən bildirmişlər ki, Heydər Əliyev Fondunun nəcib təşəbbüsünə qoşulan
minlərlə rayon sakini bayram günlərində iməciliklərə çıxmışdır.
İmişli şəhəri və kəndlərdə 11 minə yaxın müxtəlif bəzək ağacı və gül kolu əkilmiş, 3 hektar sahədə
yaşıllıq zolağı salınmış, ağacların dibi bellənmiş və gövdəsi ağardılmışdır. Ümumiyyətlə, yaz mövsümündə
rayonda 40 min ağac və gül kolu əkilməsi nəzərdə tutulur.
GÖYÇAY RAYONU
Göyçay rayonunda keçirilən yaşıllaşdırma tədbirində idarə, müəssisə və təşkilatların nümayəndələri,
gənclər xüsusilə fəal iştirak etmişlər.
Rayon yaşıllıq və abadlaşdırma idarəsinin yaxından dəstəyi ilə bir həftə ərzində Heydər Əliyev, Əli
Kərim, M.Ə.Sabir parklarında, Heydər Əliyev prospekti, Natəvan, Nizami, Füzuli, M.Ə.Rəsulzadə küçələrinin
kənarlarında, təhsil, səhiyyə ocaqlarının həyətyanı sahələrində və kəndlərdə 6 mindən çox şam, küknar, çinar,
sərv və palıd tingləri əkilmişdir.
Rayonda ağacəkmə kampaniyası davam etdirilir və bu günlərdə daha 5 min ağacın əkilməsi nəzərdə
tutulur. Heydər Əliyev Fondunun “Hərəmiz bir ağac əkək!” təşəbbüsü rayonda gündən-günə daha geniş vüsət
alır.
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NƏRİMANOV RAYONU
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli
Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə işlənib hazırlanmış “Hərəmiz bir ağac əkək!”
layihəsi çərçivəsində martın 28-də Nərimanov rayonunda ümumrayon iməciliyi keçirilmişdir.
İcra hakimiyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyevin iştirakı ilə Vaqif prospekti ilə Ceyhun Hacıbəyli küçəsinin
kəsişməsindəki parkda 200-dən çox həmişəyaşıl ağacı əkilmişdir.
Bildirilmişdir ki, ümumilikdə bir gündə 2000-dən çox ağac əkiləcəkdir. Aprelin sonunadək belə
tədbirlər davam etdiriləcəkdir. Bu çağırış ölkəmizin bütün bölgələrində dərin razılıq hissi ilə qarşılanmışdır.
Ətraf mühitin sağlamlaşdırılması, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, Vətənimizin yaşıl diyara çevrilməsi
naminə başlanan bu hərəkatın əhəmiyyətini yerlərdə yaxşı başa düşür və lazımınca dəyərləndirirlər.
Bütövlükdə rayonun təhsil, səhiyyə, mədəniyyət işçiləri, gənclər və idman idarəsi, eləcə də istehsalat
müəssisələri kollektivlərinin üzvləri böyük həvəslə iməciliyə qoşulmuşlar.
SABİRABAD RAYONU
Heydər Əliyev Fondunun “Hərəmiz bir ağac əkək!” çağırışı Sabirabadda da geniş əks-səda yaradıb.
Rayonda Novruz bayramı günlərində sakinlərin birgə səyi ilə 3 minədək ağac, 1000-dən artıq gül kolları əkilib.
Bu, işin başlanğıcıdır. Ayrıca yaşıllaşdırma proqramının həyata keçirilməsi planlaşdırılır.
Hazırda tamamilə yenidən qurulan Heydər Əliyev adına mədəniyyət və istirahət parkında, Heydər Əliyev
prospektində, Heydər Əliyev abidə kompleksində, Mirzə Ələkbər Sabir abidə kompleksində, habelə şəhərin bir
sıra digər küçə və xiyabanlarında, kəndlərdə 20 min bəzək və meyvə ağacları, gül kolları basdırılması nəzərdə
tutulur. İlk iməciliklərdə 25-dən artıq idarə, müəssisə və təşkilatın kollektivləri, yüzlərlə sakin iştirak edib.
Sonrakı mərhələdə yaşıllaşdırma təşəbbüsünə dəstək verənlərin sıralarının xeyli genişlənəcəyi gözlənilir.
XƏTAİ RAYONU
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə başlanan “Hərəmiz bir ağac əkək!” aksiyasına martın 28-də
Xətai rayonunun fəalları da qoşulmuşlar. Həmin gün Aşıq Ələsgər küçəsinin, Zığ yolunun, Nobel və Gəncə
prospektlərinin ətrafında 7 mindən çox palıd, şam ağacları, müxtəlif dekorativ bitki və kollar əkilmişdir.
Rayonun təhsil, səhiyyə, mədəniyyət işçiləri, gənclər və idman idarəsi, eləcə də istehsalat müəssisələrinin
kollektivləri iməcilikdə böyük həvəslə çalışmışlar.
Aksiya rayon ərazisində ayın axırınadək davam etdiriləcəkdir.
AzərTAc
29 mart 2007-ci il
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Yardımlıda Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə tikilən məktəb binası
istifadəyə verilmişdir
Yardımlı qəsəbəsindəki 2 nömrəli orta məktəb üçün Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa edilmiş
360 şagird yeri olan ikimərtəbəli məktəb binasının açılışı olmuşdur.
Müasir üslubda inşa edilmiş təhsil ocağında istilik sistemi quraşdırılmış, sinif otaqları zəruri avadanlıq,
məktəb ləvazimatı və kompyuterlərlə təmin edilmişdir.
Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Xəzər Aslanov, qəsəbə sakinləri və ictimaiyyətin nümayəndələri
çıxışlarında son 2 ildə rayonda tikilən 42 məktəb binasının 9-nun məhz Heydər Əliyev Fondunun “Yeniləşən
Azərbaycana yeni məktəb” proqramı çərçivəsində inşa olunduğunu vurğulamış, regionlarda təhsilin madditexniki bazasının möhkəmləndirilməsinə göstərdiyi qayğıya görə fondun prezidenti, YUNESKO-nun
xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarlıqlarını bildirmişlər.
Qeyd olunmuşdur ki, rayonun Bozayran kəndində 360 şagirdlik məktəb binası inşa edilir. Aslanlı kənd orta
məktəbi üçün isə yeni korpusun tikintisi nəzərdə tutulmuşdur.
AzərTAc
30 mart 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondu ilə tanışlıq
(Polşa Prezidenti Lex Kaçinski və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
Heydər Əliyev Fondunda olmuşlar)
Prezident İlham Əliyev Polşa dövlətinin başçısını və xanımını müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu
və memarı, ümummilli lider Heydər Əliyevin adını daşıyan Fondda görməkdən məmnun qaldığını bildirdi.
Dövlətimizin başçısı ali qonağı və onu müşayiət edən nümayəndə heyətinin üzvlərini Fondun zəngin
ekspozisiyaları ilə tanış etdi.
Ulu öndərin uşaqlıq, gənclik, təhsil illərinə aid foto-şəkillər, sənədlər, öz əlilə çəkdiyi rəsmlər, xüsusi
xidmət orqanlarında çalışdığı dövrü, respublikaya rəhbərliyinin hər iki mərhələsindəki, habelə Moskvadakı
fəaliyyətini əks etdirən eksponatlar qonaqlarda xüsusi maraq oyatdı.
Keçmiş SSRİ-nin rəhbərlərindən biri kimi yüksək nüfuz qazanmış görkəmli şəxsiyyətin sovet
rəhbərliyinin siyasətinə etiraz əlaməti olaraq, bəyanat verib Sov.İKP sıralarından çıxmasının böyük cəsarət
olduğunu bildirən Lex Kaçinski Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanmasında və bunun əsas
təməli olan iqtisadi islahatların həyata keçirilməsində Heydər Əliyevin oynadığı həlledici rolu yüksək
qiymətləndirdi.
Prezident İlham Əliyev Polşa Prezidentini ulu öndərin zəkasının bəhrəsi olan və indi onun adını daşıyan
Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft ixrac boru kəmərinin maketi ilə də tanış etdi, bu layihənin nəinki regionda, həm
də bütün Avropada geosiyasi vəziyyətə böyük təsir göstərdiyini vurğuladı.
Lex Kaçinski Heydər Əliyevin dünyanın nüfuzlu siyasi xadimləri, dövlət və hökumət rəhbərləri ilə
görüşlərini, dünyanın müxtəlif ölkələrində onun xatirəsinə ucaldılan abidələri əks etdirən fotoşəkillərə də
maraqla baxdı.
Polşa Prezidenti Xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı və Fondla tanışlıqdan zəngin təəssürat aldığını
bildirdi.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Polşa Prezidentinə xatirə hədiyyəsi təqdim etdi.
AzərTAc
30 mart 2007-ci il
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Polşa Prezidentinin xanımı Heydər Əliyev Fondunun və onun prezidentinin
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmişdir
Polşa Prezidentinin xanımı Mariya Kaçinska martın 30-da Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur. Əvvəlcə
Azərbaycanın birinci xanımı, Fondun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli
Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva Polşa Prezidentinin xanımını səmimiyyətlə qarşıladı. Söhbət zamanı
Mehriban Əliyeva xanım Kaçinskaya 2004-cü ilin mayında ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə ehtiram
əlaməti olaraq yaradılmış Fond haqqında məlumat verdi. Bildirildi ki, Fondun əsas məqsədləri görkəmli siyasi
xadim Heydər Əliyevin zəngin irsini öyrənmək və təbliğ etməkdən, genişmiqyaslı fəaliyyəti barədə gələcək
nəsillərdə, xarici qonaqlarda əyani təsəvvür yaratmaqdan, Azərbaycan mədəniyyəti və tarixinin geniş təbliği ilə
əlaqədar ölkə daxilində və xaricdə aparılan işlərə kömək göstərməkdən ibarətdir. Eyni zamanda, son iki ildə
respublikanın bütün regionlarında Fondun təşəbbüsü ilə 200-ə yaxın müasir tipli məktəb tikilib istifadəyə
verilmiş, bütün lazımi avadanlıqla təmin edilmişdir. Səhiyyə sahəsində, xüsusilə talassemiya və şəkərli
diabetdən əziyyət çəkən xəstələrin müalicəsinə yardım məqsədi ilə genişmiqyaslı layihələr reallaşdırılmış, 4
minə qədər vətəndaşın müalicəsinə kömək göstərilmişdir. Fondun son layihəsi olan “Hərəmiz bir ağac əkək!”
çağırışı bütün ölkədə geniş əks-səda doğurmuş, qısa müddətdə 100 mindən çox ağac əkilmişdir. Elmin,
mədəniyyətin inkişafına, informasiya texnologiyalarının tətbiqinə dair də bir neçə layihə həyata keçirilmişdir.
29 uşaq evi və internat məktəbi yenidən qurularaq təzə, müasir avadanlıqla təchiz olunmuşdur.
Mehriban xanım Fondun dünyanın bir çox beynəlxalq qurumları, ictimai, qeyri-hökumət təşkilatları ilə də sıx
əlaqə yaratdığını vurğuladı.
Xanım Mariya Kaçinska Azərbaycanın birinci xanımının və onun rəhbərlik etdiyi Fondun genişmiqyaslı
fəaliyyətini yüksək dəyərləndirdi, bu nəcib işdə yeni uğurlar arzuladı.
AzərTAc
30 mart 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun yeni layihəsi – “Hərəyə bir ağac əkək”
Bu nəcib təşəbbüs ölkəmizin hər yerində dərin razılıq hissi ilə qarşılanmışdır
Xəbər verdiyimiz kimi, Heydər Əliyev Fondu xalqımızın ən əziz bayramı olan Novruz ərəfəsində yeni
bir layihəsini reallaşdırmağa başlamışdır.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli
Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın şəxsi təşəbbüsü ilə işlənib hazırlanmış "Hərəmiz bir ağac əkək!"
layihəsinin icrasına Azərbaycanın birinci xanımının iştirakı ilə onun deputat seçildiyi Əzizbəyov rayonundan
başlanmış, bu çağırış ölkəmizin bütün bölgələrində dərin razılıq hissi ilə qarşılanmışdır. Ətraf mühitin
sağlamlaşdırılması, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, vətənimizin abad, yaşıl, çiçəklənən diyara çevrilməsi
naminə başlanan bu hərəkatın əhəmiyyətini yerlərdə yaxşı başa düşür və lazımınca dəyərləndirirlər.
AzərTAc-ın müxbirlərinin bölgələrdə keçirilən iməciliklərdən hazırladıqları məlumatlar da bunu təsdiq edir.
Gəncə
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın "Hərəmiz bir ağac
əkək" təşəbbüsünə qoşulan gəncəlilər martın 30-da kütləvi şəkildə iməciliyə çıxmışlar. Həmin gün bu
vətənpərvərlik təşəbbüsünü dəstəkləyən on minlərlə şəhər sakini böyük həvəs və ruh yüksəkliyi ilə park və
xiyabanlarda 15 mindən artıq müxtəlif növ həmişəyaşıl ağac və dekorativ gül kolları əkmişlər. Yaşadıqları
şəhərin yaşıllaşdırılmasında iştirak etməyi özlərinə mənəvi borc bilən gəncəlilər aksiya zamanı yaşadıqları
ərazilərdə abadlıq işləri də görmüş, məhəllələrdə olan məişət tullantılarını təmizləyərək səliqə-sahman
yaratmışlar. Aksiyanı mövsüm ərzində davam etdirmək nəzərdə tutulmuşdur.
Sabunçu rayonu
Heydər Əliyev Fondunun "Hərəmiz bir ağac əkək!" devizi ilə həyata keçirdiyi layihəyə qoşulan
rayonların sayı artır. Martın 30-da ağacəkmə kampaniyası Sabunçu rayonunun ərazisində də davam etmişdir.
Bilgəh-Şüvəlan magistralının ətrafında yerləşən ərazidə 2500-dən çox ağac əkilmişdir. Rayonda 300-dək
müəssisə, idarə, təhsil və səhiyyə təşkilatlarının ərazilərində abadlıq işləri aparılmışdır. Ümumilikdə isə
layihənin
icrasına
başlanan
vaxtdan
bəri
rayon
ərazisində
4500
ağac
əkilmişdir.
Bu xeyirxah aksiyaya yüzlərlə sakin qoşulmuşdur. Ağacəkmə kampaniyası aprelin 15-dək davam edəcəkdir.
Abşeron rayonu
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə keçirilən yaşıllaşdırma kampaniyasının hüdudları günbəgün
genişlənir. "Hərəmiz bir ağac əkək!" devizi altında keçirilən xoşməramlı aksiyaya abşeronlular da qoşulmuşlar.
Abşeron Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Sərviz Suleymanov bildirmişdir ki, rayon ərazisində ətraf
mühitin sağlamlaşdırılması, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə ardıcıl tədbirlər keçirilir.
Ümumilikdə rayon üzrə 100 mindən artıq ağacın əkilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Kampaniyanın gedişi
müddətində Xırdalan şəhərində 15-20 min, rayonun 15 kənd və qəsəbəsinin hər birində isə 6-10 min ağac
əkiləcəkdir.
Martın 30-da keçirilən kampaniya kütləviliyi ilə seçilmişdir. Rayon fəallarının iştirakı ilə baş tutan
abadlıq işləri çərçivəsində əsasən, şam ağacları, müxtəlif dekorativ bitki və kollar əkilmişdir. Təkcə Masazır
qəsəbəsində 1500-dən çox ağac əkilmişdir. Həmin ağaclar xəstəxanaların, məktəblərin, uşaq bağçalarının
həyətlərində, məhəllələrdə, istifadəsiz torpaq sahələrində və yolların kənarında əkiləcəkdir.
Aprelin sonunadək belə tədbirlər davam etdiriləcəkdir.
Kürdəmir rayonu
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli
Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə xalqımızın əziz bayramı olan Novruz ərəfəsində
başlanan "Hərəmiz bir ağac əkək!" çağırışına kürdəmirlilər də mütəşəkilliklə qoşulmuşlar. Bir neçə gün ərzində
rayonun park və xiyabanlarında 2000 gül kolu, 3500 müxtəlif növ ağac, habelə 10.000 ədəd tut ağacı əkilmişdir.
Təkcə martın 29-da Bakı-Gəncə magistral yolunun kənarında 1500-dən çox küknar ağacı əkilmişdir.
Rayon mərkəzi ilə yanaşı, kəndlərdə də ağacəkmə kampaniyası keçirilir.
"Hərəmiz bir ağac əkək!" - layihəsində rayonun bütün idarə, müəssisə və təşkilatlarının kollektivləri ilə
yanaşı, məktəblilər, ahıl insanlar da həvəslə iştirak edirlər.
Mingəçevir
Mingəçevirli gənclər Prezident İlham Əliyevin 2007-ci ili "Gənclər ili" elan etməsini və Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə "Hərəmiz bir ağac
əkək!"
çağırışına
qoşularaq
iməcilik
keçirmiş,
bir
gündə
2007
ağac
əkmişlər.
Şəhər icra hakimiyyətinin rəhbərliyi ilə keçirilən əkin kampaniyasında gənclərlə yanaşı, ictimaiyyətin
nümayəndələri,
idarə,
müəssisə
və
təşkilatların
kollektivləri
fəal
iştirak
etmişlər.
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Ağaclar Heydər Əliyev seyrəngahında, Dostluq və Sahil parklarında, şəhərin bir çox küçə və prospektlərində
əkilmişdir.
Qaradağ rayonu
Heydər Əliyev Fondunun "Hərəmiz bir ağac əkək!" çağırışına ilkin səs verənlərdən biri də Qaradağ
rayonunun Səngəçal ərazisində yerləşən N.Nərimanov adına Neft və Qaz Çıxarma İdarəsinin kollektivi
olmuşdur.
İdarənin rəisi Xaliq Şəfiyevin verdiyi məlumata görə, bu nəcib təşəbbüsü razılıq hissi ilə qarşılayan
neftçilər idarənin qarşısındakı 3 hektarlıq geniş bir sahədə iməciliklər keçirmiş, burada 3 mindən çox ting
əkmişlər. Əkilmiş ağaclara qulluq göstərilməsi üçün təcrübəli işçilər ayrılmış, suvarma arxları çəkilmişdir.
Yaşıllaşdırma kampaniyası aprelin sonunadək davam etdiriləcəkdir.
Şəmkir rayonu
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın "Hərəmiz bir
ağac əkək!" təşəbbüsünə böyük həvəslə qoşulan Şəmkir rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri havaların əlverişli
keçməsindən istifadə edərək hər gün küçə və xiyabanlara çıxaraq yeni yaşıllıqlar salır, ağaclara qulluq edirlər.
Bu xeyirxah təşəbbüs rayonun kəndlərində də razılıqla qarşılanıb. Martın 30-da Kür və Çinarlı qəsəbələrində,
Mahmudlu, Təzəkənd kəndlərində iməciliyə çıxan yüzlərlə şəmkirli on mindən artıq ağac əkmişlər. Hazırda
rayonda yeni yaşıllıqlar salınması kampaniyası uğurla davam etdirilir.
Suraxanı rayonu
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə ağacəkmə kampaniyası davam edir. Martın 31-də "Hərəmiz bir
ağac əkək!" devizi altında daha bir iməcilik Suraxanı rayonunun Qaraçuxur qəsəbəsində keçirilmişdir.
Rayonun təhsil, səhiyyə, mədəniyyət işçiləri, gənclər və idmançılar, eləcə də sənaye-istehsal müəssisələrinin
kollektivlərinin iştirakı ilə keçirilən iməcilikdə 3 minə qədər sərv ağacı əkilmişdir.
Həmin ağaclar xəstəxanaların, məktəblərin, uşaq bağçalarının həyətlərində, məhəllələrdə və yolların
kənarlarında əkilmişdir.
Suraxanı sakinləri ağaclara qulluğu da öz üzərlərinə götürmüşlər. Artıq ağacların suvarılması üçün su
xətti də çəkilmişdir.
Kampaniya aprelin sonunadək davam etdiriləcəkdir.
“Azərbaycan”, 1 aprel 2007-ci il
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“Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti: gerçəkliklər və perspektivlər” mövzusunda
beynəlxalq konfransın iştirakçılarının bir qrupu aprelin 4-də
Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur
AzərTAc xəbər verir ki, “Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti: gerçəkliklər və perspektivlər”
mövzusunda beynəlxalq konfransın iştirakçılarının bir qrupu aprelin 4-də Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur.
Fondun əməkdaşları dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş qonaqları səmimiyyətlə qarşıladılar, onlara
ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq yaradılmış Fondun məqsədləri, fəaliyyəti
barədə məlumat verildi.
Ulu öndərin şəxsi arxivindən götürülmüş və onun fəaliyyətinin ayrı-ayrı mərhələlərini əhatə edən
eksponatlara, fenomen şəxsiyyətin həyatının ən müxtəlif məqamlarını əks etdirən və tariximizin bütöv bir dövrü
barədə geniş təsəvvür yaradan sənədlərə diqqətlə nəzər yetirən qonaqlar Heydər Əliyevin Moskvada keçmiş
SSRİ-nin rəhbərlərindən biri olduğu illərə aid fotoşəkillərə, onun işləyib hazırladığı Azərbaycanın yeni neft
strategiyasının zirvəsi olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft ixrac boru kəmərinin keçdiyi ərazilərin maketinə
xüsusi maraq göstərdilər. Müdrik şəxsiyyətin dövlət rəhbəri kimi siyasi fəaliyyətində islam ölkələri ilə
əlaqələrin genişlənməsinə, Azərbaycanda tarixən təşəkkül tapmış dini dözümlülüyün, tolerantlığın qorunub
saxlanmasına, respublikada müxtəlif dinlərə mənsub insanların mehriban bir ailədə yaşamasına həmişə xüsusi
diqqət yetirdiyi barədə məlumatları olduğunu vurğuladılar.
Hörmətli qonaqlara məlumat verildi ki, Fondun əsas məqsədləri görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin
zəngin irsini öyrənmək və təbliğ etməkdən, Azərbaycanın sosial-iqtisadi, mədəni tərəqqisinə yönəlmiş
genişmiqyaslı fəaliyyəti barədə gələcək nəsillərdə, xarici qonaqlarda əyani təsəvvür yaratmaqdan, Azərbaycan
mədəniyyəti və tarixinin dünyada təbliği ilə əlaqədar aparılan işlərə kömək göstərməkdən ibarətdir. Fond həm
də genişmiqyaslı layihələr həyata keçirir, görkəmli siyasi xadimin arzularının reallaşmasına öz töhfəsini verir.
Fondun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva YUNESKO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiridir.
Qonaqlar görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin xatirəsinə yaradılmış Fonddan zəngin təəssürat
aldıqlarını söylədilər.
Fondla tanışlıq zamanı konfrans nümayəndələrini Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Hidayət Orucov müşayiət edirdi.
AzərTAc
5 aprel 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun yeni layihəsi - “Hərəmiz bir ağac əkək!”
Bu nəcib təşəbbüsə ölkəmizin hər yerində həvəslə qoşulmuşlar
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin
deputatı Mehriban xanım Əliyevanın şəxsi təşəbbüsü ilə işlənib hazırlanmış “Hərəmiz bir ağac əkək!”
layihəsinin icrasına Azərbaycanın birinci xanımının iştirakı ilə onun deputat seçildiyi Əzizbəyov rayonundan
başlanmış, bu çağırış ölkəmizin bütün bölgələrində dərin razılıq hissi ilə qarşılanmışdır. Ətraf mühitin
sağlamlaşdırılması, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, Vətənimizin abad, yaşıl, çiçəklənən diyara çevrilməsi
naminə başlanan bu hərəkatın əhəmiyyətini yerlərdə yaxşı başa düşür və lazımınca dəyərləndirirlər.
AzərTAc-ın müxbirləri bölgələrdə keçirilən iməciliklərdən reportajlar hazırlamışlar.
QAX RAYONU
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin
deputatı Mehriban xanım Əliyevanın şəxsi təşəbbüsü ilə başlanan “Hərəmiz bir ağac əkək!” aksiyası Qax
rayonunda da böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. Rayonun ayrı-ayrı əmək kollektivləri, ziyalılar, ümumtəhsil
məktəblərinin şagirdləri, kənd sakinləri Heydər Əliyev Fondunun nəcib təşəbbüsünə böyük həvəslə
qoşulmuşlar.
Rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə, aksiya çərçivəsində keçirilən iməciliklərdə indiyədək
rayon mərkəzində, kənd yerlərində, habelə avtomobil yollarının kənarlarında 20 mindən çox müxtəlif növ ağac
və bəzək kolu əkilmiş, küçə və meydanlarda, inzibati binaların həyətlərində abadlıq və səliqə-sahman işləri
aparılmışdır.
Havaların soyuq və yağmurlu keçməsi ilə əlaqədar olaraq dağ kəndlərinin sakinləri aksiyaya bir-neçə
gündən sonra qoşulacaqlar.
Rayonda yaşıllaşdırma işlərinin aprelin sonunadək davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.
AĞSTAFA RAYONU
Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyətindən bildirmişlər ki, bütün idarə, müəssisə və təşkilatların kollektivləri
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban
xanım Əliyevanın şəxsi təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Hərəmiz bir ağac əkək!” layihəsini ürəkdən
alqışlamışlar.
Ölkəmizin bütün bölgələrində olduğu kimi, rayonda da iməciliklər keçirilmişdir. Əhali tərəfindən böyük
ruh yüksəkliyi ilə qarşılanan bu kampaniya çərçivəsində təkcə ötən şənbə və bazar günləri 15 mindən artıq
bəzək kolu və ağac əkilmişdir. Yaşıllaşdırma işləri davam etdiriləcəkdir.
Əkilən ağaclara aqrotexniki qulluq edilməsi üçün təcrübəli aqronomlar, bağbanlar ayrılmış, xüsusi
briqadalar təşkil olunmuşdur.
TOVUZ RAYONU
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın iştirakı ilə martın 17-də başlanmış
”Hərəmiz bir ağac əkək!” devizi altında həyata keçirilən xeyirxah təşəbbüsə ürəkdən qoşulan tovuzlular bu ilin
yazında rayonun dağlıq zonasında fındıq və 60 min ədəd moruq, qarağat şitilləri əkməyi qərara almışlar. Həmin
aksiyanın həyata keçirilməsi ekoloji mühitin sağlamlaşdırılması ilə yanaşı, dağ kəndlərinin iqtisadiyyatının
möhkəmlənməsinə, çətin şəraitdə yaşayan əhalinin problemlərinin həllinə, sosial müdafiəsinin
yaxşılaşdırılmasına da əhəmiyyətli kömək edəcəkdir.
Tovuz Rayon İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə, layihə tarixən mövcud olmuş, lakin sonradan
unudulmuş bir sıra bağçılıq təsərrüfatı sahələrinin də yenidən dirçəldilməsinə təkan vermişdir.
Yerli torpaq, iqlim şəraiti, ictimai rəy nəzərə alınmaqla ayrı-ayrı kəndli-fermerlərin torpaq paylarında
əkmək üçün daha 5 min fındıq tingi, 6 min moruq şitili alınıb gətirilmişdir.
MASALLI RAYONU
Masallı rayonunun sakinləri Novruz bayramı günlərindən başlayaraq Heydər Əliyev Fondunun prezidenti,
YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə hazırlanan
“Hərəmiz bir ağac əkək!” layihəsinə yüksək vətənpərvərlik və mütəşəkkilliklə qoşulmuşlar. Rayonun idarə,
müəssisə və təşkilatlarının kollektivləri, məktəblilər, habelə ayrı-ayrı kəndlərin sakinləri kütləvi surətdə
iməciliklərə çıxaraq küçə və meydanların, yol kənarlarının yaşıllaşdırılması, abadlaşdırılması üçün var qüvvə ilə
çalışırlar. Bu sahədə gənclər xüsusilə fəallıq göstərirlər.
İndiyədək keçirilən kütləvi ağacəkmə kampaniyalarında şəhərin meydanlarına, küçə və məhəllələrinə 5
mindən çox ağac əkilmişdir. Bakı-Ələt-Astara magistral yolunun kənarında vaxtilə mövcud olmuş, lakin
sonralar baxımsızlıq ucbatından məhv olmuş yaşıl zolağın bərpasına da başlanmış, 10 cərgədə 10 min ting
basdırılmışdır. Ümumilikdə kampaniya çərçivəsində aprelin sonunadək 20 min ağac əkilməsi nəzərdə tutulur.
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SAMUX RAYONU
Heydər Əliyev Fondunun “Hərəmiz bir ağac əkək!” çağırışına qoşulan Samux rayon sakinləri indiyədək
rayon ərazisində 10 minədək ağac əkmişlər. Havaların əlverişli keçməsindən istifadə edən idarə, müəssisə, təhsil
və səhiyyə ocaqlarının kollektivləri yaşıllaşdırma aksiyasında böyük həvəslə iştirak edirlər.
Rayon icra hakimiyyətindən bildirmişlər ki, Samuxda yaşıllaşdırma işi aprelin axırınadək davam
etdiriləcəkdir.
Yaşıllıq salınması nəzərdə tutulan sahələrdə texniki tədbirlər görülmüş, su arxları çəkilmiş, əkin üçün
lazımi qədər ting tədarük edilmişdir.
AzərTAc
5 aprel 2007-ci il
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Buxarestdə Heydər Əliyev Fondunun nümayəndəliyi açılacaq
Eldar Həsənov: "2007-ci ildə Azərbaycan-Rumıniya əlaqələrində nəzərəçarpacaq irəliləyişlər əldə
olunacaqdır"
Tarixi bir faktdır ki, müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanıyan ikinci
ölkə Rumıniya olmuşdur. O vaxtdan ötən müddət ərzində ölkələrimiz arasında münasibətlər durmadan inkişaf
etməkdədir. Rumıniyanın paytaxtı Buxarest şəhərindəki ən gözəl parklardan birinə Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin adının verilməsi və burada büstünün qoyulması Ployeşt Neft-Qaz və
Buxarest Texniki Tikinti universitetlərində 7 tələbə üçün "Heydər Əliyev təqaüdü"nün təsis edilməsi
məsələlərində də şahidi olduğumuz münasibət ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin səviyyəsindən xəbər verir.
Azərbaycan Respublikasının Rumıniyadakı səfiri Eldar Həsənovla söhbətimizdə də iki dost ölkə arasında
münasibətlərin tarixi və inkişaf mərhələlərinə bir daha nəzər salmağa çalışdıq.
- Eldar müəllim, ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlərin tarixində nələri xüsusi ilə qeyd
edərdiniz?
- Rumıniya Azərbaycanın müstəqilliyini 1991-ci il 11 dekabrda tanımış və 21 iyun 1992-ci ildə
diplomatik əlaqələr qurulmuşdur. Bəri başdan qeyd edim ki, Azərbaycan-Rumıniya münasibətlərinin inkişafı
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Prezident seçildikdən sonra dövlət başçısının ilk rəsmi
səfərlərindən biri məhz Rumıniyaya olmuşdur. Şərqi Avropada Azərbaycanın ilk səfirliyi də məhz Buxarestdə
açılmışdır. Ümumiyyətlə, ölkələrimiz arasında tarixi paralelliklər çoxdur. Hər iki ölkə keçmiş sosialist
düşərgəsində yaşayıb, bu və ya digər şəkildə öz azadlığı uğrunda mübarizə aparıb. Rumıniya 1989-cu ildə,
Azərbaycan isə 1991-ci ildə bu azadlığı əldə ediblər. Həm Rumıniya, həm də Azərbaycan Avroatlantik
strukturlara inteqrasiya yolunu seçmişdir. Ötən illər ərzində iki ölkə arasında yüksək səviyyəli və uğurlu dövlət
səfərləri həyata keçirilmişdir. Siyasi əlaqələr və diplomatik münasibətlər yüksək səviyyədədir.
- Bəs ötən il iki ölkə arasında münasibətlər hansı hadisələrlə yaddaqalan oldu?
- Ümumiyyətlə götürsək, 2006-cı il Azərbaycan-Rumıniya münasibətlərində bir çox hadisələrlə
yaddaqalan oldu. Məlum olduğu kimi, iyun ayında Rumıniya prezidenti Troyan Baseskunun təşəbbüsü ilə
Buxarestdə "Qara dəniz - sülh və tərəfdaşlıq sammiti" keçirildi. Burada Avropada enerji təhlükəsizliyi sahəsində
əməkdaşlıq, mövcud konfliktlərin həlli kimi məsələlər diqqət mərkəzində idi. Toplantıda regionun bir çox
dövlətlərinin başçıları iştirak edirdilər. Sammitdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev çox geniş və əhatəli çıxış
etdi. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, bu çıxış Şərqi Avropa ölkələrində böyük rəğbətlə qarşılandı. Prezident İlham
Əliyev Azərbaycanı çox yüksək səviyyədə təqdim və təmsil etdi. Ölkəmizin uğurları, iqtisadi potensialı,
nailiyyətləri bir daha dövlət başçısının dilindən səsləndirildi. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı vəziyyət, həqiqətlər, Azərbaycanın münaqişənin həllində göstərdiyi səylər, obyektiv və
ədalətli mövqeyi bir daha ortaya qoyuldu. Digər tərəfdən isə oktyabr ayında Rumıniya prezidenti Troyan
Baseskunun Azərbaycana səfərini xüsusi olaraq qeyd etmək istərdim. Səfər çərçivəsində qəbul olunan siyasi
bəyannamə, imzalanan 4 sənəd iki ölkə arasında əməkdaşlıqda yeni bir mərhələnin başlanğıcını qoydu. Ötən il
ərzində bir sıra beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində bir daha qarşılıqlı dəstəyin şahidi olduq.
Mədəniyyət sahəsində nəzərəçarpacaq irəliləyişlər, yeni tərcümələr və kitabların nəşri ilə yadda qaldı. Milli
Məclisin sədri Oqtay Əsədovun, eləcə də bir sıra yüksək vəzifəli rəsmilərin qarşılıqlı səfərləri ilə müşayiət
olundu.
- Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində rəsmi Buxarestin mövqeyini bir daha
Sizdən eşitmək istərdik.
- Bilirsiniz ki, artıq bir neçə ildir Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi məsələsində Rumıniya
birmənalı və qəti mövqe nümayiş etdirir və bu dəstəyində gələcəkdə də israrlıdır. Eyni zamanda, qondarma
"Dağlıq Qarabağ Respublikası"nda keçirilən "seçkilər"in legitimliyini bir dövlət olaraq tanımadığını və
tanımayacağını açıq şəkildə bəyan etmişdir. Ərazi bütövlüyü Rumıniya üçün müqəddəs prinsipdir və bu ölkə
ona sadiqliyini həmişə nümayiş etdirir.
- İndiyədək iki ölkə arasında imzalanan sənədlər əsasən hansı sahələri əhatə edir?
- İki ölkə arasında əməkdaşlığa dair müxtəlif sahələri əhatə edən 42 ikitərəfli sənəd imzalanmışdır.
Bunlar əsasən iqtisadiyyat, elm, təhsil, mədəniyyət sahələrinə aid sənədlərdir. Bundan əlavə, iki ölkə arasında
texniki əməkdaşlıq və hökumətlərarası iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının işini tənzimləyən sənədlər, siyasi
bəyanatlar mövcuddur. Yəni iki ölkə arasında əməkdaşlığa dair hüquqi-normativ baza kifayət qədər zəngindir.
- 2006-cı ildə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi hansı səviyyədə olub?
- Azərbaycandan Rumıniyaya ixrac və ümumiyyətlə ticarət dövriyyəsi artıq bir neçə ildir ki, yüksələn
xətlə inkişaf edir. Ötən il ticarət dövriyyəsinin həcmi 162 milyon avro təşkil etmişdir. Bəzi Azərbaycan və
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rumın şirkətlərinin üçüncü ölkələr vasitəsilə həyata keçirdiyi ixrac əməliyyatlarını da nəzərə alsaq, bu rəqəm bir
qədər də artıq ola bilər. Ötən il Azərbaycan Rumıniyadan əsasən mebel, avadanlıqlar və texnologiyalar idxal
edib. Əvəzində isə bu ölkəyə neft və kimya məhsulları, pambıq, metal və s. məhsullar ixrac edilib. İki ölkə
arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün potensial imkanlar mövcud əlaqələrin səviyyəsindən daha yüksəkdir və
iki ölkə arasında imzalanan sənədlər yaxın illərdə iqtisadi müsibətlərin daha da güclənməsinə səbəb olacaqdır.
- Ötən il Bakıda keçirilən hökumətlərarası komissiyanın iclasından sonra iki ölkə arasında iqtisadi
əlaqələrdə nə kimi irəliləyişlər oldu?
- Burada bir haşiyə çıxmaq istərdim. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev həm 2004-cü ildə, həm də
ötən il Buxarestdə səfərdə olarkən, eyni zamanda Rumıniya prezidenti Troyan Baseskunun Bakıya səfəri zamanı
iqtisadi münasibətlərin siyasi münasibətlər səviyyəsinə çatdırılmasını qarşımıza bir vəzifə kimi qoymuşlar.
Sözügedən iclasdan sonra iqtisadi əlaqələrimizdə bəzi irəliləyişlər oldu. Onlardan biri də Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkətinin nümayəndəliyinin Şərqi Avropada məhz Rumıniyada açılmasıdır. Hazırda hər iki ölkədəki
səfirliklər iqtisadi əlaqələrin lazımi səviyyəyə çatdırılması üçün konkret tədbirlər planı hazırlayaraq, onu həyata
keçirməyə başlayıblar. Onu da qeyd edim ki, rumın iş adamları Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlığa çox böyük
maraq göstərirlər.
- Bəs cari ildə hansı tədbirlərin, səfərlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur?
- 2007-ci ildə Azərbaycan-Rumıniya əlaqələrində nəzərəçarpacaq irəliləyişlər əldə olunacaqdır. Cari
ildə Rumıniya Senatı sədrinin, eləcə də parlamentlərarası dostluq qrupu üzvlərinin Azərbaycana səfərləri
planlaşdırılır. Həmçinin, bu ilin avqust-sentyabr aylarında Buxarestdə yeni bir "Qara dəniz sammiti"nin
keçirilməsi nəzərdə tutulur. Rumıniya prezidenti bu sammitdə Azərbaycanın dövlət başçısı cənab İlham Əliyevi
də görmək istədiyini bəyan edib. Toplantıda Azərbaycanın yüksək vəzifəli dövlət xadimlərinin iştirakı
gözlənilir. Eyni zamanda bu ilin payızında Buxarestdə hökumətlərarası iqtisadi komissiyanın növbəti iclasının
keçirilməsi planlaşdırılır. İki ölkənin mədəniyyət nazirlikləri arasında əldə olunmuş razılığa əsasən, rumın
mədəniyyətinin Azərbaycanda və Azərbaycan mədəniyyətinin Rumıniyada təbliği istiqamətində bir sıra konkret
tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Hazırda tərəflər arasında bu istiqamətdə müzakirələr davam etdirilir. Buxarest
şəhərinin mərkəzində yerləşən və ərazisinə görə ən böyük parklarından biri olan "Heydər Əliyev Xiyabanı Tey
parkı"nda yenidənqurma və bərpa işlərini başa çatdırmağı planlaşdırırıq. Artıq Heydər Əliyev Fondunun
Buxarest şəhərində nümayəndəliyinin açılması məqsədilə qeydiyyat işləri başa çatmaq üzrədir. Bu il həmçinin
Ployeşt Neft-Qaz universitetində "Heydər Əliyev adına təqaüd" alan 3 əlaçı tələbənin və universitet
rəhbərliyinin Bakıya səfəri planlaşdırılır. Rumıniyada Heydər Əliyev adına təqaüdlərin təsis olunması və
verilməsi bizim üçün böyük şərəf və mühüm bir hadisədir. Eyni zamanda bir sıra QHT təmsilçilərinin də
qarşılıqlı səfərləri nəzərdə tutulub. Bütün bu səfərlər və tədbirlər isə Azərbaycan-Rumıniya əməkdaşlığının daha
da möhkəmlənməsinə xidmət edəcəkdir.
- Eldar müəllim, Heydər Əliyev Fondunun Buxarestdə nümayəndəliyi burada hansı işlər görəcək?
- Heydər Əliyev Fondu öz fəaliyyət dairəsinə və nəcib işlərinə görə artıq bütün dünyada tanınmaqdadır.
Azərbaycan mədəniyyətinin, tarixinin, incəsənətinin təbliği istiqamətində fondun gördüyü işlər əvəzsizdir. Çox
uzağa getməyək. Xocalı faciəsinin 15-ci ildönümü ilə bağlı Fondun təşkilatçılığı ilə xarici ölkələrdəki
Azərbaycan səfirliklərinə göndərilən materiallar, foto və video çəkilişlər ermənilərin Xocalıda törətdiyi
vəhşiliklər barədə həqiqətlərin dünyaya çatdırılmasında çox böyük rol oynadı, faciəni faktların dili ilə
ictimaiyyətə çatdırmağa imkan verdi. Bunu keçirdiyimiz tədbirlərdə iştirak edənlərin göz yaşlarından və ürək
yanğısı ilə bildirdikləri fikirlərdən aydın görmək mümkün idi. Biz belə tədbirlər silsiləsini Rumıniyanın 5
şəhərində keçirdik. Hesab edirəm ki, Fondun Rumıniyadakı nümayəndəliyi fəaliyyətə başladıqdan sonra, biz bu
kimi təbliğat tədbirlərini daha intensiv şəkildə keçirə biləcəyik.
- Rumıniyada Azərbaycan diasporunun gücləndirilməsi istiqamətində nə kimi işlər aparılır?
- Tam əminliklə deyə bilərəm ki, bu gün Azərbaycanın ən güclü diasporlarından biri məhz
Rumıniyadadır. Burada yaşayan azərbaycanlıların sayı az olsa da, diasporumuzun fəaliyyəti çox güclüdür.
Rumıniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətində millət vəkilləri, senatorlar, professor və akademiklər, tanınmış
yazıçılar, ziyalılar, türk və tatar icmalarının nümayəndələri, Azərbaycanı sevən rumınlar təmsil olunurlar.
Martın əvvəlində Bakıda keçirilən Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatları rəhbərlərinin I forumunda iştirak
edən Rumıniya nümayəndə heyətinin tərkibində azərbaycanlı və türklərlə yanaşı ölkəmizi sevən, dəstəkləyən
rumınlar da vardı. Diasporumuzun daha da güclənməsi və genişlənməsi məqsədilə tərəfimizdən təsirli tədbirlər,
əməli işlər davam etdirilməkdədir.
- Eldar müəllim, xarici dövlətdə ölkənin təbliğində mədəni tədbirlərin keçirilməsi də mühüm amildir.
Bu istiqamətdə nə kimi işlər aparılır?
- Əgər bu gün rumın bəstəkarı Azərbaycan şairinin sözlərinə musiqi bəstələyirsə, rumın oxucusu
"Müqəddəs Qurani-Kərim"i, hər bir azərbaycanlının tarixi pasportu olan "Kitabi-Dədə-Qorqud"u, böyük
Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin qəzəllərini, eləcə də onun şah əsəri olan "Leyli və Məcnun"u, Səməd
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Vurğunu, Anarı, Bəxtiyar Vahabzadəni, Elçin Əfəndiyevi, Çingiz Abdullayevi öz ana dilində oxuyursa, bu
bizim üçün böyük bir şərəf və iftixardır. Sözsüz ki, görüləcək işlərimiz də çoxdur. Biz burada Azərbaycan
Mədəniyyət Mərkəzi yaratmaq niyyətindəyik. Qarşıya qoyduğumuz əsas vəzifə zəngin Azərbaycan
mədəniyyətini rumın xalqına çatdırmaqdır.
Səlim Loğmanoğlu,
Bakı-Buxarest-Bakı
“Kaspi”, 6 aprel 2007-ci il

46

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hikey
Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur
AzərTAc xəbər verir ki, Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hikey aprelin 8-də Heydər
Əliyev Fondunda olmuşdur.
Patrik Hikeyi və xanımını səmimiyyətlə qarşılayan fondun əməkdaşı hörmətli qonaqları müstəqil
Azərbaycan dövlətinin qurucusu və memarı, ümummilli lider Heydər Əliyevin adını daşıyan Fondda görməkdən
məmnun qaldığını bildirmişdir.
Fondun zəngin ekspozisiyaları ilə tanış olan qonaqlar ulu öndərin uşaqlıq, gənclik, təhsil illərinə aid
fotoşəkillər, sənədlər, öz əlilə çəkdiyi rəsmlər, xüsusi xidmət orqanlarında çalışdığı dövrü, respublikaya
rəhbərliyinin hər iki mərhələsində, habelə Moskvada fəaliyyətini əks etdirən eksponatlara baxmışlar.
Patrik Hikey keçmiş SSRİ-nin rəhbərlərindən biri kimi yüksək nüfuz qazanmış görkəmli şəxsiyyətin
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanmasında və bunun əsas təməli olan iqtisadi islahatların
aparılmasında, habelə elmin, mədəniyyətin, idmanın inkişafında Heydər Əliyevin həlledici rolunu yüksək
qiymətləndirmişdir. Onun zəkasının bəhrəsi olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft ixrac boru kəmərinin maketi ilə
də tanış olan qonaq, bu layihənin nəinki regionda, həm də bütün Avropada geosiyasi vəziyyətə böyük təsir
göstərdiyini vurğulamışdır.
Patrik Hikey Heydər Əliyevin dünyanın nüfuzlu siyasi xadimləri, dövlət və hökumət rəhbərləri ilə
görüşlərini, dünyanın müxtəlif ölkələrində onun xatirəsinə ucaldılan abidələri əks etdirən fotoşəkillərə də
maraqla baxmışdır.
Bildirilmışdır ki, Fondun əsas məqsədləri görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin zəngin irsini öyrənmək
və təbliğ etməkdən, genişmiqyaslı fəaliyyəti barədə gələcək nəsillərdə, xarici qonaqlarda əyani təsəvvür
yaratmaqdan, Azərbaycan mədəniyyəti və tarixinin geniş təbliği ilə əlaqədar ölkə daxilində və xaricdə aparılan
işlərə kömək göstərməkdən ibarətdir. Eyni zamanda, son iki ildə respublikanın bütün regionlarında Fondun
təşəbbüsü ilə 200-ə yaxın müasir tipli məktəb tikilib istifadəyə verilmiş, bütün lazımi avadanlıqla təmin
edilmişdir. Səhiyyə sahəsində, xüsusilə talassemiya və şəkərli diabetdən əziyyət çəkən xəstələrin müalicəsinə
yardım məqsədi ilə genişmiqyaslı layihələr reallaşdırılmış, 4 minə qədər vətəndaşın müalicəsinə kömək
göstərilmişdir. Fondun son layihəsi olan “Hərəmiz bir ağac əkək!” çağırışı bütün ölkədə geniş əks-səda
doğurmuş, qısa müddətdə 100 mindən çox ağac əkilmişdir. Elmin, mədəniyyətin inkişafına, informasiya
texnologiyalarının tətbiqinə dair də bir neçə layihə həyata keçirilmişdir. 29 uşaq evi və internat məktəbi yenidən
qurularaq təzə, müasir avadanlıqla təchiz olunmuşdur.
Xüsusi vurğulanmışdır ki, Mehriban xanım Əliyeva həm də Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının
prezidentidir, idmanın bu növünün inkişafında böyük təşkilatçılıq işləri həyata keçirir. Onun təşəbbüsü ilə bədii
gimnastika üzrə 27-ci dünya çempionatı Bakıda keçirilmişdir. Fond dünyanın bir çox beynəlxalq qurumları,
ictimai, qeyri-hökumət təşkilatları ilə də sıx əlaqə yaratmışdır.
Patrik Hikey Xatirə kitabına ürək sözlərini yazmış və Fondla tanışlıqdan zəngin təəssürat aldığını
bildirmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın adından Patrik Hikeyə xatirə hədiyyələri
təqdim edilmişdir.
Fondla tanışlıq zamanı Patrik Hikeyi Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə və
digər şəxslər müşayiət etmişlər.
AzərTAc
9 aprel 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondu milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasını fəaliyyətinin
prioritet istiqamətinə çevirib
Heydər Əliyev Fondunun “Hərəmiz bir ağac əkək” təşəbbüsü ilə çıxış etməsi məndə gözəl hisslər
oyatdı. Bir yandan fikirləşdim ki, çoxdandır cəmiyyət bu cür humanist təşəbbüslərin sorağında idi və yazın
gəlişi ilə sanki yeni təşəbbüslərin də tumurcuqlayıb açması ictimai mahiyyət daşımaqla bərabər, həm də təbii bir
hadisədir: Yaz ağzı ağac əkmək ən savab işdir! Digər tərəfdən də Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətə başladığı
vaxtdan həyata keçirdiyi tədbirləri xatırladım və bu qənaətə gəldim ki, hələ bundan sonra neçə belə ümumxalq
əhəmiyyətli layihələr, proqramlar reallaşdırılacaq.
Son 15 ildə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin titanik fəaliyyəti sayəsində vətənimizdə yaranmış
ictimai-siyasi sabitlik, bu sabitliyin Heydər Əliyev işinin layiqli davamçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən
möhkəmləndirilməsi bir vaxtlar cəmiyyəti narahat edən problemlərin çözülməsinə şərait yaradıb. Xüsusilə
respublikamızda həyata keçirilən uğurlu sosial-iqtisadi siyasət bir çox məsələlərin yubadılmadan həlli üçün əsas
olub. Təki həmin təşəbbüslər xoşməramlı olsun, xalqın ürəyindən xəbər versin. Onda cəmiyyət özü könüllü
şəkildə, heç bir inzibati göstəriş olmadan həmin təşəbbüslərə qoşulur, onun arxasınca gedir.
Mən Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Hərəmiz bir ağac əkək” təşəbbüsü ilə gün
ərzində görülən işləri mətbuatdan izlədim, ekrandan seyr etdim və məni qəribə bir rahatlıq bürüdü. İnsanlar yüz
minlərlə ağac əkmişdilər. Çoxdandı ki, Azərbaycanda bu qədər ağac əkilmirdi. Xeyli vaxt idi ki, biz yalnız
meşələrin qırılması, ağacların kəsilməsi kimi məlumatları oxuyub qanımızı qaraldırdıq. Ola bilsin, kimin üçünsə
bu tədbir kampaniyaçılığın bir təzahürü kimi görünsün. Amma belə adamlarda mənəvi kasadlığın olması da
istisna deyil. Axı, korazehinlik, gördüklərinə qara eynək arxasından baxmaq vərdişi həm də mənəvi kasadlığın
nümunəsidir. Əslində həmin tədbir Azərbaycana, onun sabahına sevgidən, gələcək üçün narahatçılıqdan doğan
bir təşəbbüsdür və bizim vətənə sevgimizin təzahürüdür. Biz bu il torpağa basdırdığımız tingləri şəxsi
həyətlərimizdə, fərdi rahatlığımız üçün yox, hamı üçün, bütün Azərbaycan üçün əkdik. “Əkmək” sözünün
arxasında sövq-təbii olaraq “toxum” sözü durur və bu gün Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə istər mənəvi
və milli dəyərlər, istər sosial, istərsə də ekoloji sahədə əkilən toxumlar sürətlə böyüyür, cəmiyyətimiz üçün milli
dəyərlər kompleksinə çevrilir. Həm də bu zaman hər şey ardıcıl surətdə, pillə-pillə, ağıllı şəkildə həyata
keçirilir, təşəbbüslər təşəbbüs xatirinə irəli sürülmür, onun nəticələri ilə maraqlanılır, yekunlar təhlil edilir və
cəmiyyət üçün, xalq üçün, Azərbaycan üçün bəhrəsi qiymətləndirilir.
Mən sənətlə, musiqi ilə bağlı olduğumdan həmin sahəyə göstərilən qayğı və diqqəti daha yaxından hiss
edirəm və açığını deyim ki, bir vaxtlar məni sarmış bədbinlik bu gün öz yerini nikbin ruha, inam və ümidə
verib. Heydər Əliyev Fondunun, onun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, millət
vəkili Mehriban xanım Əliyevanın bu istiqamətdə gördüyü işlər, bir an da dayanmadan göstərdiyi fəaliyyət bir
tərəfdən xoş hisslər yaradırsa, digər tərəfdən də insanı düşündürür. Bu cür ümummilli maraqları təmin edən
tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün mən nə edə bilərəm? Hansı köməyi göstərmək imkanındayam? Və inanıram
ki, indi cəmiyyətdə bu cür düşünən yüz minlərlə adam var. Elə Heydər Əliyev Fondunun cəmiyyətə verdiyi ən
böyük töhfələrdən biri budur: insanlarda vətəndaşlıq ruhunu oyatmaq!
Təbii ki, Heydər Əliyev Fondunun çoxsaylı məqsədlərindən biri milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması
və Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada geniş təbliği ilə bağlıdır. Bir qədər əvvəldə qeyd etdiyim kimi, sənətlə,
musiqi ilə bağlı olduğumdan, məsələnin bu hissəsi mənə daha yaxındır – ən azı ona görə ki, mən həmin
sahədəki uğurları da, problemləri də bilirəm. Uğurlar öz yerində, onlar haqqında hamı danışa bilər. Amma
sənətdəki problemləri bilmək üçün hökmən onun içərisində olmalısan. Çünki "obıvatel" düşüncəsi bir sıra
sahələrdə keçəri olsa da, sənətdə keçmir. Sənətlə bağlı problemlər xarakterikdir. Burada hamının istəyini,
sevgisini qazanmaq olmur – ən azı ona görə ki, zövqlər müxtəlifdir. Ona görə də bu sahəylə bağlı problemlərin
də xüsusiyyətləri başqadır. Burada inzibati metodlar işə keçmir. Əsas məsələ korlanmış zövqləri “bərpa” edib,
onu milli maraqlar çərçivəsinə salmaqdır. Çünki söhbət milli-mənəvi dəyərlərdən gedir və dəyişən, qloballaşan,
inteqrasiya olunan dünyamızda milli-mənəvi dəyərləri və mental yaddaşı qorumaq çox çətindir. Bax, Heydər
Əliyev Fondunun bu istiqamətdə gördüyü işlərin miqyası məhz bu cəhətdən geniş və hərtərəflidir. Səs tezlikləri
kimi biri-birinə qarışmış müxtəlif milli və mədəni dəyərlərin qovuşma müstəvisində Azərbaycanın mənəvi və
mədəni mənzərəsini canlandırmaq çox çətindir. Çətindir, lakin şərəflidir. Heydər Əliyev Fondu məhz buna nail
olub və ona görə də fondun keçdiyi yol şərəfli yoldur.
Musiqi ilə, Azərbaycan mədəniyyəti ilə maraqlananların, özünü bu sahənin fədailəri hesab edənlərin
yaddaşına gələr. Bir vaxtlar Azərbaycan muğamlarının nəinki gələcəyi, hətta mövcudluğu ilə bağlı narahatlıqlar
tədricən gündəmin əsas mövzusuna çevrilirdi. Böyük siyasi kataklizmlər dövrünü yaşayan Azərbaycan xalqı
sanki bir boşluğa düşmüşdü və milli-mənəvi dəyərlər unudulmaqda idi. Yenilərin meydana gəlməsi, üzə
çıxması, qurulması bir yana, mövcud olanlar da dağılmaq prosesini yaşayırdı. Muğam sənəti unudulmaqda,
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mental yaddaşımızın bir sıra dəyərləri aşınmaqda idi. Bax belə bir məqamda Heydər Əliyev Fondu Mehriban
xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə muğamlarımızı yaşatmaq, onun genetik yaddaşımızdakı kodlarını oyatmaq,
təbliğ etmək kimi olduqca vacib bir işə başladı, Müsabiqələr elan etdi, festivallar keçirdi və həm də bu tədbirlər
Bakı ilə məhdudlaşmadı, ölkəmizin bütün hüdudlarını əhatələdi. Xüsusilə, 2005-ci ildə Azərbaycan milli
musiqisinin incilərindən olan muğamın inkişafı və təbliği ilə bağlı ciddi addımlar atıldı. Mehriban xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə görkəmli muğam ustaları ilə birlikdə dəyirmi masalar keçirildi, Bakıda Beynəlxalq
Muğam Mərkəzinin yaradılması qərara alındı. Muğam ustaları ilə mütəmadi görüşlərin və məsləhətləşmələrin
nəticəsi olaraq Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin layihəsi tərtib edildi və Heydər Əliyev Fondunda onun təqdimatı
keçirildi. Respublikamızın Prezidenti möhtərəm İlham Əliyevin, YUNESKO-nun baş direktoru cənab Koişiro
Matsuuranın iştirakı ilə Dənizkənarı Milli Parkda Muğam Mərkəzinin təməli qoyuldu.
Heydər Əliyev Fondunun muğam sənətimizin inkişafı və qorunması istiqamətində həyata keçirdiyi
tədbirlərdən biri “Azərbaycan muğamları” layihəsi çərçivəsində “Qarabağ xanəndələri” musiqi albomunun tərtib
olunması və “Gülüstan” sarayında təqdimat mərasiminin keçirilməsidir. Albomda səs yazısı olan 24 sənətçinin
ifasında səslənən muğam parçaları, bənzərsiz muğam ustalarından Cabbar Qaryağdıoğlunun, Keçəçi oğlu
Məhəmmədin, Məşədi Məhəmməd Fərzəliyevin, Məcid Behbudovun, Seyid Şuşinskinin, Xan Şuşinskinin,
İslam Abdullayevin, Bülbülün, Zülfü Adıgözəlovun, Əbülfət Əliyevin, habelə müasir muğam ustalarının ifaları
xalqımızın qədim və zəngin mədəniyyəti barədə əyani təsəvvür yaradır. Bu layihənin məhz Qarabağ
xanəndələrinə həsr edilməsi xüsusi diqqət çəkir. Bu, həm xalqımızın Qarabağ ağrısını əks etdirir, həm də
Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırır. Eyni zamanda hər bir azərbaycanlıya belə bir fikri aşılayır ki, belə
nadir sənətkarlar yetirən, möcüzəli musiqinin beşiyi olan Qarabağ torpağı düşmən əlində qala bilməz. Bir faktı
da vurğulamaq yerinə düşər ki, 2005-ci ilin martında YUNESKO-nun qərargahında xoşməramlı səfirlərin illik
toplantısında təqdim olunmuş “Qarabağ xanəndələri” musiqi albomu iştirakçıların böyük diqqətinə səbəb olub.
Mərasimdə belə bir fikir vurğulanıb ki, muğam artıq yalnız Azərbaycanın yox, bütün dünyanın mənəvi sərvətinə
çevrilib. Hazırda Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə muğam ensiklopediyası hazırlanır. Mən bir musiqiçi
kimi deyə bilərəm ki, həmin ensiklopediya bütövlükdə Azərbaycan xalqının tarixində mühüm hadisələrdən biri
olacaq.
2005-ci il iyulun 10-u Azərbaycan mədəniyyət və musiqi tarixinin unudulmaz günlərindəndir. Məhz
həmin gün Müslüm Maqomayev adına Dövlət Filarmoniyasında Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 120
illiyinə həsr edilmiş və “Space” televiziyasının keçirdiyi ”Televiziya muğam müsabiqəsi – 2005”-in
finalçılarının konserti oldu. Həmin telemüsabiqə barədə nə isə yazmağı artıq hesab edirəm. Çünki müsabiqənin
gedişini bütün Azərbaycan xalqı izlədi və bəlkə də ilk dəfəydi ki, televizorların düyməsi məhz həmin
müsabiqəni izləmək üçün bir kanalın üzərində dayanmışdı. Final konsertinin açılışı mərasimində Mehriban
xanım Əliyevanın müsabiqə iştirakçılarına ünvanladığı müraciətindəki bir fikri mən aforizm kimi qəbul
edərdim: muğam sənətinin gözəlliyi bir daha nümayiş olundu!
Bu günlərdə Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycan Dövlət Televiziyası ilə birgə daha bir muğam
müsabiqəsinin keçirəcəyi bərədə elanlarını eşitdikdə, bir daha əmin oldum ki, Heydər Əliyev Fondu artıq millimənəvi dəyərlərin qorunmasını öz fəaliyyətinin prioritet istiqamətinə çevirib. Bu cür fəaliyyət onun amalıdır və
həmin yolda fonda, onun prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya uğurlar diləmək və çoxminli musiqiçilər,
mədəniyyətimizin cəfakeşləri adından minnətdarlıq etmək isə bizim vətəndaşlıq borcumuzdur.
Milli-mənəvi dəyərlər də ağac kimidi. Onlar hər bir ürəkdə əkilməli, qorunmalı, inkişaf etməli, ona qayğı
göstərilməlidir. Əksi olarsa, biz bir millət, bir xalq olaraq sıradan çıxa bilərik. İndi dünyada Azərbaycan
mədəniyyəti, Azərbaycan musiqisi anlayışı yalnız mütəxəssislər və tədqiqatçılar üçün bəlli deyil, yer üzünün
yüzlərlə xalqı bu mədəniyyətin, musiqinin, incəsənətin vurğununa çevrilib.
Həsənağa QURBANOV,
Bakı Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin rəisi, Əməkdar incəsənət xadimi
“Xalq qəzeti”, 11 aprel 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun yeni layihəsi – “Hərəyə bir ağac əkək”
Bu nəcib təşəbbüs ölkəmizin hər yerində dərin razılıq hissi ilə qarşılanmışdır
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin
deputatı Mehriban xanım Əliyevanın şəxsi təşəbbüsü ilə işlənib hazırlanmış "Hərəmiz bir ağac əkək!" layihəsi
ölkəmizin bütün bölgələrində dərin razılıq hissi ilə qarşılanmışdır. Ətraf mühitin sağlamlaşdırılması, ekoloji
vəziyyətin yaxşılaşdırılması, Vətənimizin yaşıllıqlar diyarına çevrilməsi naminə başlanan bu hərəkatın
əhəmiyyətini yerlərdə yüksək dəyərləndirirlər. AzərTAc-ın müxbirlərinin iməciliklərdən hazırladıqları
məlumatlar da bunu təsdiq edir.
İsmayıllı rayonu
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin
deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə hazırlanan və respublikamızın bütün bölgələrində böyük ruh
yüksəkliyi ilə qarşılanan "Hərəmiz bir ağac əkək!" aksiyasına ismayıllılar da fəallıqla qoşulmuşlar.
Rayon mərkəzindəki Şəhidlər xiyabanında, Zərifə Əliyeva adına parkda, Heydər Əliyev prospektində,
Cavanşir və Axundov küçələrində 3400 şam, küknar, qovaq, ağcaqayın, söyüd ağacları əkilmişdir. Yaşayış
məhəllələrində təmizlik işləri də aparılmışdır.
Ağac əkini tədbirləri ən ucqar Burovdal kəndindən başlamış aran zonasındakı Gəraybəyliyə qədər bütün
bölgələrdə keçirilmişdir.
Rayon icra hakimiyyətinin Aqrar məsələlər şöbəsindən bildirmişlər ki, layihə çərçivəsində növbəti
ümumrayon iməciliyinə də hazırlıq görülür. Əlverişli hava şəraiti kampaniyanın uğurla davam etməsinə imkan
verir.
Naxçıvan
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin
deputatı Mehriban xanım Əliyevanın şəxsi təşəbbüsü ilə hazırlanan və respublikamızın bütün bölgələrində
böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılanan "Hərəmiz bir ağac əkək!" aksiyasında naxçıvanlılar da fəallıqla iştirak
edirlər.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında növbəti iməcilik mütəşəkkil keçmişdir. Naxçıvan şəhərində xatirə
kompleksinin ətrafında 500, park və xiyabanlarda 500, Naxçıvan-Sədərək, Naxçıvan-Şahbuz yollarının
kənarlarında 4 minə yaxın, Naxçıvançay vadisində 1000 ağac və bəzək kolu əkilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin xətti ilə "Əshabi-Kəhf"
ziyarətgahına gedən yolun kənarlarında 1800, Arpaçay vadisində 550, Vayxır gölünün ətrafında 1100, Sədərək
rayonunda 400 ağac əkilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov iməcilikdə iştirak etmiş, xatirə
kompleksi ətrafında meyvə ağacı və bəzək kolları əkmişdir.
İdmançıların fəallığı
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə
həyata keçirilən "Hərəmiz bir ağac əkək!" kampaniyası ölkəmizin hər tərəfində böyük vüsətlə davam
etməkdədir. Təşəbbüsü alqışlayan "Neftçi" İdman-Sağlamlıq Mərkəzinin rəhbərliyi kollektiv üzvlərinin
kampaniyada iştirak etməklə bağlı çoxsaylı müraciətlərini nəzərə alaraq strukturun bütün bölmələri işçilərinin,
məşqçi-müəllim və idmançı heyətinin iştirakı ilə iməcilik təşkil etmişdir. İməciliyin yüksək səviyyədə
keçirilməsi, görülən işlərə rəhbərliyin operativliyinin təmin edilməsi, ortaya çıxan məsələlərin vaxtında həll
olunması və əmək təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi nəzarət olunması məqsədilə xüsusi işçi qrup yaradılmışdır.
Uğurla həyata keçirilən iməcilik zamanı "Neftçi" İSM-nin bütün struktur bölmələri üzrə ümumilikdə
minədək ğac əkilmiş, genişmiqyaslı abadlıq işləri görülmüşdür.
Bərdə rayonu
Rayon meşə mühafizəsi və bərpası müəssisəsindən bildirmişlər ki, "Hərəmiz bir ağac əkək!" kampaniyası
çərçivəsində Bərdədə yeni meşə sahəsinin salınmasına başlanmışdır. Yeni meşələrin salınması və bərpası üçün
40 hektar sahədə tinglik təsərrüfatı yaradılmışdır. Təsərrüfatda 1 milyondan çox akasiya, palıd, iydə, göyrüş,
şam, sərv və digər ağac növləri yetişdirilir. Son üç ildə rayonda 340 hektar sahədə yeni meşə zolağı salınmışdır.
Meşəliklərin ümumi sahəsi 8.600 hektara çatdırılmış, seyrək sahələrdə bərpa işləri aparılmışdır.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə
həyata keçirilən "Hərəmiz bir ağac əkək!" kampaniyası çərçivəsində bu mövsümdə 30 hektar sahədə yeni meşə
zolağı salınmışdır.
İndi rayonda yeni meşələrin salınması ilə yanaşı, şəhərin küçə, park və xiyabanlarında, yol kənarlarında
da ağac əkini müvəffəqiyyətlə davam etdirilir.
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Rabitəçilərin xeyirxahlığı
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin
deputatı Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanan "Hərəmiz bir ağac əkək!" kampaniyası Rabitə və
İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin "Teleradio" İstehsalat Birliyində (İB) və Bakı Telefon Rabitəsi İB-nin
idarə
və
müəssisələrində
çalışan
rabitəçilər
tərəfindən
böyük
rəğbətlə
qarşılanmışdır.
Nazirlikdən bildirmişlər ki, rabitəçilər istirahət günlərində iməciliklər keçirərək çalışdıqları idarə və
müəssisələrin inzibati binalarının, telefon stansiyalarının, Bakı Teleqüllə Müəssisəsinin həyətində, eləcə də yol
kənarlarında, ümumilikdə, 650-dən çox ağac və bəzək kolları əkmişlər.
Kampaniya nazirliyin bütün digər strukturlarında, eləcə də şəhər və rayon şöbələrində də uğurla, ruh
yüksəkliyi ilə davam edir.
Ağstafa rayonu
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı
Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Hərəmiz bir ağac əkək!" layihəsi Ağstafa rayonunda
da əhali tərəfindən böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılanmışdır.
Rayon icra hakimiyyətindən bildirmişlər ki, idarə, müəssisə və təşkilatların kollektivləri bu nəcib
təşəbbüsə ürəkdən qoşulmuş, şənbə və bazar günləri iməciliklər keçirərək 15 mindən artıq bəzək kolu və ağac
tingləri əkmişlər.
Yaşıllaşdırma işləri davam etdiriləcəkdir.
Suraxanı rayonu
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin
deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Hərəmiz bir ağac əkək!" layihəsinə ilk
gündən qoşulmuş Suraxanı rayonunun sakinləri Qaraçuxur qəsəbəsinin Yeni Günəşli yamacında iməcilik
keçirərək 6 min ağac əkmişlər
Növbəti iməcilikdə Bakı-Aeroport yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində, "Atəşgah" dairəsindən
Yeni Suraxanı dairəsinədək olan 9 kilometrlik yolun hər iki tərəfində daha 2 min ağac əkilmişdir.
Rayon icra hakimiyyətindən bildirmişlər ki, bu dairələr arasındakı ərazidə hər şənbə günü iməcilik keçirilməsi,
ağaclara
qulluq
edilməsi,
abadlıq
işlərinin
görülməsi
artıq
ənənə
halını
almışdır.
Rayon sakinləri layihə çərçivəsində 10 mindən çox ağac əkməyi qərara almışlar.
Samux rayonu
Rayonda "Hərəmiz bir ağac əkək!" layihəsi çərçivəsində indiyədək 10 minədək ağac əkilmişdir. Havaların
əlverişli keçməsindən istifadə edən idarə, müəssisə, təhsil və səhiyyə ocaqlarının kollektivləri bu layihəni əsl
vətənpərvərlik təşəbbüsü kimi dəyərləndirərək yaşadıqları rayonun yaşıllaşdırılmasında nümunə göstərirlər. Ən
ehtiyac duyulan yerlərdə ağac əkən sakinlər ərazilərin abadlaşdırılmasında da fəallıq nümayiş etdirirlər.
Rayon icra hakimiyyətindən bildirmişlər ki, yaşıllaşdırma işləri aprelin axırınadək davam etdiriləcəkdir. Əkmək
üçün lazımi qədər ting tədarük edilmişdir.
Ucar rayonu
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən "Hərəmiz bir ağac əkək!" aksiyası Ucar rayonunda yüksək mütəşəkkilliklə
davam etdirilir.
Ekoloji mühitin sağlamlaşdırılması məqsədilə həyata keçirilən bu xeyirxah təşəbbüsü dəstəkləyən
rayonun idarə, müəssisə və təşkilatlarının kollektivləri, məktəblilər, şəhərin, ayrı-ayrı kəndlərinin sakinləri
kütləvi surətdə iməciliklərə çıxaraq küçə və meydanların, yol kənarlarının yaşıllaşdırılması, abadlaşdırılması
üçün səylə çalışırlar.
Rayonda mövsümün əvvəlindən bəri 4 mindən çox küknar, eldar şamı, çinar və digər ağac tingləri,
minlərlə bəzək kolu əkilmişdir.
"Hərəmiz bir ağac əkək!" layihəsi çərçivəsində ağacəkmə kampaniyası davam edir.
Tərtər rayonu
"Hərəmiz bir ağac əkək!" təşəbbüsünə yekdilliklə qoşulan tərtərlilər keçirdikləri iməciliklərdə 12 mindən
çox ağac əkmiş, yeni yaşıllıqlar salmışlar. Heydər Əliyev prospektində, Nizami, Elman Hüseynov, Mahir
Əsədov, Rasim Mürsəlov küçələrində və digər küçə və meydanlarda yaşıllaşdırma işləri aparılmışdır.
Rayonun bütün idarə və müəssisələri, əmək kollektivləri, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət işçiləri keçirilən
yaşıllaşdırma kampaniyasında yaxından iştirak etmişlər.
Tibb işçiləri keçirilən iməciliklərdə xüsusilə fərqlənmişlər. Onlar böyük həvəslə iməciliklərə çıxmış,
xəstəxana, poliklinikaların ərazilərində mindən çox ağac əkmişlər. Bütövlükdə 4 kənd xəstəxanasında, 12 həkim
ambulatoriyasında, 22 feldşer-mama məntəqəsində layihə çərçivəsində yaşıllaşdırma tədbirləri həyata
keçirilmişdir.
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Məcburi köçkünlər də səylərini əsirgəmirlər
Laçınlılar məcburi köçkünlük həyatı yaşasalar da, Heydər Əliyev Fondunun nəcib təşəbbüsünə həvəslə
qoşulmuşlar.
Ağcabədi rayonundakı "Taxta körpü" və "Qayğı" qəsəbələrində, qışlaqlardakı obalarda yaşıllaşdırma işləri geniş
vüsət almışdır.
"Hərəmiz bir ağac əkək!" kampaniyası çərçivəsində iməciliklər keçirilmiş, qısa müddətdə 15 mindən çox
ağac əkilmişdir. Fərraş, Vaqazin, Qozlu, Hacılar, Mişni, Şeylanlı, Qarıqışlaq, Malıbəy, Qarakeçdi və digər
obalarda da yaşıllıqlar salınmışdır.
Yaşıllaşdırma işləri davam etdirilir, iməciliklər keçirilir.
Lerik rayonu
Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi "Hərəmiz bir ağac əkək!" layihəsinə qoşulan leriklilər
indiyədək rayonun ərazisində 3 mindən çox ağac əkmişlər.
Bu məqsədlə keçirilən iməcilik zamanı idarə, müəssisə, təşkilatların nümayəndələri Lənkəran-Lerik
magistralının 50-ci kilometrliyindən başlayaraq qəsəbəyə gedən yolun hər iki tərəfində və yeni salınmış qəsəbə
parkının ərazisində 2 mindən çox həmişəyaşıl ağac əkmişlər.
Layihə çərçivəsində rayonun ərazisində 20 min ağacın əkilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Gəncə
Gündən-günə gözəlləşən Gəncənin daha abad, daha yaraşıqlı olmasında şəhər sakinləri də yaxından iştirak
edirlər.
Heydər Əliyev Fondunun çağırışına cavab olaraq ümumşəhər iməciliyinə çıxan on minlərlə gəncəli
şəhərin müxtəlif ərazilərində yüzlərlə ağac əkmiş, əvvəllər əkilmiş ağaclara qulluq etmiş, küçə və prospektlərdə,
park və xiyabanlarda idarə və müəssisələrin ətrafında təmizlik işləri aparmışdır. Məktəblilər təhsil aldıqları
məktəblərin yerləşdiyi ərazilərdə ağacların gövdəsini, habelə səki daşlarını ağartmış, ərazini tullantılardan
təmizləmişlər.
Şəhər icra hakimiyyətindən bildirmişlər ki, bütün bunlar Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə
başlanmış "Hərəmiz bir ağac əkək!" kampaniyası çərçivəsində həyata keçirilir.
Yazın axırınadək hər şənbə günü şəhərdə belə iməciliklərin keçirilməsi qərara alınmışdır.
Yardımlı rayonu
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə respublikamızda başlanmış yaşıllaşdırma kampaniyasına bu dağ
rayonunun qəsəbə və kənd sakinləri də qoşulmuşlar.
Yaşıllaşdırma hərəkatı çərçivəsində aprelin 7-də keçirilən ümumrayon iməciliyi zamanı rayon mərkəzinin
təzə yaşayış massivində yerləşən ticarət mərkəzinin həyətində yeni bağ salınmış, rayon prokurorluğunun və
baytarlıq idarəsinin həyətində müxtəlif növ çoxlu həmişəyaşıl ağaclar əkilmişdir.
Yaşıllaşdırma layihəsi tədbirləri çərçivəsində Yardımlıda indiyədək 3 mindən çox ağac əkilmişdir.
İmişli rayonu
Heydər Əliyev Fondunun "Hərəmiz bir ağac əkək!" çağırışı İmişlidə də yüksək əhvali-ruhiyyə ilə
qarşılanmışdır. Aksiyaya fəal qoşulan rayon sakinləri icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən iməciliklərə
könüllü qoşularaq qısa müddətdə şəhərin küçə və xiyabanlarında, kənd yaşayış məntəqələrində 6 mindən çox
ağac əkmişlər.
İcra hakimiyyətindən bildirmişlər ki, yaz aylarında müntəzəm keçiriləcək iməciliklər hesabına rayonda
daha 20 min ağac, 4 min bəzək kolu basdırılacaq, 5 hektar yaşıl zolaq yaradılacaqdır.
AzərTAc
“Azərbaycan”, 11 aprel 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun yeni nailiyyətləri
Saatlı
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Əhmədbəyli kənd orta məktəbi üçün yeni bina tikilmişdir.
Məktəbin tikintisinə j 2005-ci ilin mayında başlanmış və həmin il də istifadəyə verilmişdir. Məktəb binası 11
sinif, direktor, müəllimlər otağı və bufetdən ibarətdir. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə məktəb müasir
avadanlıq və ləvazimatlarla təmin edilmişdir. Belə ki, məktəbə 200 şagird stulu, 100 parta, 17 kitab şkafı, 20
müəllim stolu, 30 müəllim stulu, 11 yazı taxtası və 11 ədəd asılqan alınmışdır. Ümumilikdə məktəbin tikintisinə
127 min 600 manat vəsait xərclənmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə 2007-ci ildə rayonun Kamallı kəndində yeni məktəbin
tikintisinə başlanacaq.
Qusar
2005-ci ildə Qusar rayonunda Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə bir neçə məktəb binası
inşa olunub.
Rayonun Xudat və İmamqulukənd kəndlərinin hər birində 240 şagirdlik, Gündüzqala kəndində isə 200
yerlik məktəb binası tikilib istifadəyə verilmişdir.
Həmin məktəblərin hər birinə təzə parta və stullar düzülmüş, sinif otaqlarında yazı lövhələri asılmış,
müəllimlərin stol və stulları təzələnmiş, yeni asılqan və şkaflar qoyulmuşdur.
Samux
2004-2006-cı illərdə rayonun İnstitut qəsəbə və Nəbiağalı qəsəbə 2 nömrəli, Sərkar, Çobanabdallı kənd
orta məktəbləri, Kolayır kənd uşaq bağçası əsaslı təmir
olunmuş, Qarayeri qəsəbə 1 nömrəli, Ziyadlı, Seyidlər və Yenikənd kənd orta məktəbləri isə əsaslı təmir
edilərək yeni avadanlıqlarla birgə müəllim və şagirdlərin ixtiyarına verilmişdir.
Hacallı, Qədili və Əli Bayramlı kənd əsas məktəbləri, Seyidlər, Lüksemburq, Lək kənd orta məktəbləri
və A.Ağasıbəyli kənd ibtidai məktəbi üçün əlavə sinif otaqları tikilmişdir.
Kəsəmən kəndində və Alabaşlı qəsəbəsinin hər birində 100, Tatlı kəndində 150, Kolayır kəndində 340,
Əliuşağı, Füzuli kəndlərinin və Qarayeri qəsəbəsinin hər birində 200 yerlik məktəb binaları Heydər Əliyev
Fondunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə ucaldılıb.
İnformasiya şöbəsi

Şəkidə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə daha 2 məktəb tikilir
Əvvəlcə yolumuzu qədim Xan Sarayından bir az aralıda yerləşən şəhər 1 nömrəli orta məktəbə saldıq.
lələ uzaqdan məktəbin yeni tikilən binasında qızğın iş getdiyi görünürdü. Üçmərtəbəli, müasir üslubda tikilən
yaraşıqlı məktəb binası özünün görünüşü ilə ətraf binalardan seçilirdi. Keçmişdə bəy evi olan köhnə binada
yerləşən bu məktəb haqqında direktor Bəkir Xəlilovla söhbət zamanı öyrəndik ki, ikinövbəli işləyən məktəb-də
230 şagird təhsil alır. Bina ikimərtəbəli olsa da, burada tədris şəraiti aşağı səviyyədədir. Ötən il məktəbi )itirən
18 məzundan cəmi 2-si ali məktəbə daxil olub. Onu da qeyd edək ki, görkəmli şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə bu
məktəbdə oxumuşdur.
Direktorla qısa söhbətdən sonra yenidən tikinti meydançasına gəldik. Məktəbi inşa edən "Kənan tikintiticarət şirkəti"nin iş icraçısı Vaqif Məhərrəmov usta və fəhlələrə göstərişlərini verirdi. Onunla söhbət zamanı
məlum oldu ki, 240 yerlik məktəb binasında hazırda tamamlama işləri gedir. Binanın dam örtüyü qurtarıb. Otaq
və dəhlizlərin döşəmə və tavanlarında işlər başa çatmaq üzrədir. Elektrik və istilik xətləri çəkilib. Qazanxana
hazır vəziyyətdədir. Tezliklə rəngləmə işləri-nə başlanacaq. V.Məhərrəmov onu da dedi ki, burada çalışan 50-yə
yaxın usta və fəhlələrin hamısı rayon sakinləridir. İş icraçısı ilə birlikdə otaqlara baxdıq. Məktəbin otaq və
dəhlizlərində iş getdiyini gördük. İş icraçısı dəhlizə üzlük daş döşəyən bənna Rövşən Əhmədovu göstərib dedi
ki, o, gün ərzində 12-15 kvadratmetr sahəyə üzlük daş döşəyir. V.Məhərrəmov suvaqçılardan Mehman
Əzizovun, Rüstəm Süleymanovun, bənna Hikmət Pirimovun və başqalarının da işindən razı qaldığını söylədi.
Tikintidə işlərin gedişi ilə tanış olarkən burada çalı şanlar dedilər ki, bu ərazidə son 100 ildə heç bir
obyekt tikilməyib. Düzdür, şəhərin bir çox tarixi abidələrinin yerləşdiyi və qoruq adlandırılan bu ərazinin
relyefi, eləcə də boş sahələrin olmaması burada tikinti işlərinin aparılmasına imkan vermir. Bununla belə, bir
əsrdən sonra ərazidə tikilən ilk obyektin ticarət və ya digər xidmət obyekti yox, məhz məktəb binası olması
özlüyündə dərin məna daşıyır və ölkə rəhbərliyi tərəfindən təhsilə göstərilən qayğını bir daha nümayiş etdirir.
Şəhərin Yaramalı adlanan ərazisində inşa edilən 240 yerlik birmərtəbəli məktəb binasının tikinti
meydançasına çatanda burada da qızğın iş gedirdi. İş icraçısı V.Məhərrəmov da bizimlə gəldiyindən tikintidə
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işlərin gedişi haqqında daha ətraflı məlumat almaq imkanımız oldu. O, bildirdi ki, burada da tamamlama işləri
gedir. Binanın may ayının 10-da, ulu öndər Heydər Əliyevin ad günündə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub.
Artıq bir çox sinif otaqlarında, dəhlizdə rəngləmə işləri də başa çatmışdı. Hətta bir sinif otağı nümunə olaraq
parta və stullarla, yazı lövhəsi ilə təchiz olunmuşdu. Həyətin abadlaşdırılmasına və yaşıllaşdırılmasına da
başlanmışdı. Bir sözlə, tikintisi başa çatmaqda olan məktəb binası göz oxşayırdı. Onu da deyək ki, bu ərazidə
məktəb olmadığımdan şagirdlər piyada 3 kilometrədək məsafə qət edib 17 nömrəli məktəbə getməli olurlar.
Odur ki, yeni dərs ilində bu uşaqların yaxınlıqdakı, müasir görkəmli, hər cür şəraiti olacaq məktəbə gedərkən
necə böyük sevinc hissi keçirəcəklərini təsəvvür etmək çətin deyil.
Qədim Şəkidə ucaldılan hər iki məktəbdən xoş təəssüratla ayrıldıq.
Şamil QURBANOV
“Azərbaycan müəllimi”, 13 aprel 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun yeni layihəsi – “Hərəyə bir ağac əkək.”
Bu nəcib təşəbbüs ölkəmizin hər yerində dərin razılıq hissi ilə qarşılanmışdır
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin
deputatı Mehriban xanım Əliyevanın şəxsi təşəbbüsü ilə işlənib hazırlanmış "Hərəmiz bir ağac əkək!" layihəsi
ölkəmizin bütün bölgələrində dərin razılıq hissi ilə qarşılanmışdır. Ətraf mühitin sağlamlaşdırılması, ekoloji
vəziyyətin yaxşılaşdırılması, Vətənimizin yaşıllıqlar diyarına çevrilməsi naminə başlanan bu hərəkatın
əhəmiyyətini yerlərdə yüksək dəyərləndirirlər.
AzərTAc-ın müxbirlərinin iməciliklərdən hazırladıqları məlumatlar da bunu təsdiq edir.
Şamaxı rayonu
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin
deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Hərəmiz bir ağac əkək!" layihəsinə ilk
günlərdən həvəslə qoşulan Şamaxı rayonunun sakinləri ağacəkmə kampaniyasını davam etdirirlər. Az vaxtda
şəhərin küçə və parklarına, yol kənarlarına 10 min ədəd ağac əkilmişdir.
Geniş tikinti-quruculuq və abadlıq işlərinin görüldüyü Şamaxını yaşıllıqlar diyarına çevirməyi qərara alan
sakinlər kampaniyanın başlandığı vaxtdan bəri Heydər Əliyev, Şirvani, Rəsulzadə, Şərifzadə küçələrində,
Şəhidlər xiyabanında 4 min ədəd ağac əkmişlər. Habelə Bakı-Qazax magistralının şəhərdən keçən hissəsində
1500 ədəd, Şamaxı-Pirqulu yolunun kənarında 2 min ədəd ağac basdırılmışdır.
Ağacəkmə kampaniyası rayonun ayrı-ayrı kəndlərində də həyata keçirilir. Hazırda Avaxıl və Əngəxaran
kəndlərində yol kənarları yaşıllaşdırılır.
Rayonda Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə həyata keçirilən bu xeyirxah layihə aprel ayının sonunadək
davam etdiriləcəkdir.
Respublika Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Şamaxı Meşə Mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsi də
"Hərəmiz bir ağac əkək!" layihəsində fəal iştirak edir, yeni meşəliklər salınması istiqamətində ardıcıl işlər görür.
Müəssisədən bildirmişlər ki, meşə salınması ilə əlaqədar bu ilin yaz əkini tapşırıqları optimal müddətində,
müvəffəqiyyətlə başa çatdırılmışdır. Belə ki, Şamaxı, Ağsu və Dədəgünəş meşəbəyliklərinin ərazilərində 30
hektarda əkin keçirilmişdir. Bununla yanaşı, daxili imkanları səfərbərliyə alan müəssisənin kollektivi hazırda
daha 10 hektarda meşəsalma işləri aparır. Ərazilərdə əsasən ağcaqayın, göyrüş, iydə ağacları əkilmişdir.
Ümumilikdə 150 mindən çox ağac əkilmişdir ki, bunun 130 mini müəssisəyə məxsus tingliklərdə
yetişdirilmişdir. Ağacəkmə kampaniyasında müəssisənin 37 işçisi ilə yanaşı, mövsümi işlərə cəlb olunmuş daha
23 nəfər də iştirak edir.
Şamaxı və Ağsu rayonlarında keçirilən ağacəkmə kampaniyaları üçün müəssisə tərəfindən əvəzsiz olaraq 12
min ədəd ting verilmişdir.
Gömrükçülərin fəallığı
Heydər Əliyev Fondunun "Hərəmiz bir ağac əkək!" təşəbbüsünə Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) də
qoşulmuşdur.
Aprelin 14-də komitə sədrinin birinci müavini, general-leytenant Səfər Mehdiyevin iştirakı ilə DGK-nın
kollektivi Maştağa qəsəbəsindəki Regional Tədris Mərkəzinin və "Azterminalkompleks" Xarici İqtisadi
Birliyinin qarşısında minə yaxın həmişəyaşıl ağac əkmişdir.
Səfər Mehdiyev bildirmişdir ki, digər hüquq-mühafizə orqanlarında, idarə və təşkilatlarda olduğu kimi,
gömrük orqanlarında da bu aksiya başlanmışdır və uğurla həyata keçirilir. Komitənin tabeliyindəki qurumlar da
təşəbbüsə fəal qoşulmuşlar. Ümumilikdə gömrük orqanlarının əməkdaşları regionlarda 8 minə yaxın ağac
əkmişlər.
Qəbələ rayonu
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin
deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə ölkəmizin hər yerində həyata keçirilən "Hərəmiz bir ağac
əkək!" layihəsinə qəbələlilər də yaxından qoşulmuşlar.
Rayon icra hakimiyyətinin, idarə, müəssisə və təşkilatların nümayəndələri, gənclər yaşıllaşdırma işlərində
fəal iştirak etməklə ana təbiətə doğma övlad münasibəti bəslədiklərini əməli işlə sübut etmişlər. Ağacəkmə
kampaniyası başlanandan bəri Qəbələ şəhərində, kənd və qəsəbələrdə 35 mindən artıq müxtəlif növ ağac tingi
və gül kolları əkilmişdir.
Bu xeyirxah və nəcib təşəbbüs qədim Qəbələ torpağında böyük əks-səda doğurmuşdur. İməciliklər davam
etdirilir və yaxın vaxtlarda rayon əhalisinin sayına bərabər - 90 min ağacın əkilməsi nəzərdə tutulur.
Şuşaya qayıdış niyyəti ilə
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin
deputatı Mehriban xanım Əliyevanın şəxsi təşəbbüsü ilə işlənib hazırlanan və respublikamızın bütün
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bölgələrində böyük razılıq hissi ilə qarşılanan "Hərəmiz bir ağac əkək!" kampaniyasına ilkin səs verənlərdən biri
də ölkənin əksər bölgələrində müvəqqəti məskunlaşmış şuşalılardır.
Respublikanın İsmayıllı, Bərdə və Ağcabədi rayonlarının ərazilərində fəaliyyət göstərən Şuşa rayonunun
15,19 və 21 nömrəli orta ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri və şagirdləri ekoloji mühitin sağlamlaşdırılması
məqsədilə həyata keçirilən bu xeyirxah kampaniyaya qoşularaq təhsil aldıqları məktəblərin həyətində xeyli ağac
və gül kolları əkmişlər. Yeni salınan yaşıllıqlarda vurulmaq üçün "Heydər Əliyev Fondunun "Hərəmiz bir ağac
əkək!" layihəsinə töhfə" yazılmış lövhələr də hazırlanır. Əkilmiş ağac və gül kollarına qulluq etmək üçün
siniflər arasında bölgü aparılmışdır. Şuşa rayonunun müəllim və şagird kollektivləri məskunlaşdıqları
bölgələrdə əkdikləri ağacları bu yerlərin daimi sakinlərinə hədiyyə edəcəklərini, bu xeyirxah işi gələn il doğma
Şuşamızda davam etdirmək niyyəti ilə yaşadıqlarını vurğulamışlar.
Neftçilər daha bir iməcilik keçirmişlər
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətindən bildirmişlər ki, Heydər Əliyev Fondunun irəli sürdüyü
"Hərəmiz bir ağac əkək!" təşəbbüsünə qoşulan ARDNŞ-in Sosial İnkişaf İdarəsinin kollektivi Bakının müxtəlif
rayonlarında, eləcə də Lənkəran şəhərində yaşıllaşdırma kampaniyası həyata keçirmişdir. İdarənin mənzilkommunal xidmətləri departamentinin işçiləri təkcə Əzizbəyov rayonunun Pirallahı qəsəbəsində minədək ağac
əkmişlər. Yarımadanın iqliminə uyğun olaraq burada, əsasən, şam və sərv ağaclarının əkilməsi məqsədəuyğun
sayılmışdır. Ağac əkiləcək ərazilər bir neçə gün əvvəldən departamentin işçiləri tərəfindən iri daşlardan və kolkoslardan təmizlənərək sahmana salınmışdır.
Tədbir çərçivəsində Sosial İnkişaf İdarəsinin Təlim, Tədris və Sertifikatlaşdırma Departamentinin
nəzdindəki təhsil müəssisələrinin və uşaq bağçalarının, Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının, Zuğulbadakı
Reabilitasiya Mərkəzinin, "Neftçi" idman-sağlamlıq mərkəzinin və Lənkəran Müalicə-Diaqnostika Mərkəzinin
ərazilərində də müxtəlif meyvə və bəzək ağaclarının tingləri əkilib.
Xanlar rayonu
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban
xanım Əliyevanın irəli sürdüyü "Hərəmiz bir ağac əkək!" təşəbbüsünə böyük həvəslə qoşulan Xanlar rayon
sakinləri son 20 gün ərzində 11 mindən artıq ağac əkmişlər.
Rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Turani Əliyev demişdir ki, yaşıllaşdırma işləri, əsasən
vaxtilə sakinlər tərəfindən ağacları kəsilmiş ərazilərdə aparılır. Sevindirici haldır ki, bu vətənpərvərlik
təşəbbüsünə uşaqdan tutmuş böyüyədək hamı həvəslə qoşulmuşdur. Keçirilən kampaniyada tinglərlə təminatı
rayon meşə təsərrüfatı idarəsi öhdəsinə götürmüşdür.
Bu nəcib təşəbbüsü dəstəkləyən xanlarlılar ağac əkini kampaniyasını mayın axırınadək davam etdirməyi
qərara almışlar.
Gədəbəy rayonu
Rayon sakinləri kampaniya başlanan gündən indiyədək müxtəlif ərazilərdə 80 minə yaxın ağac əkmişlər.
Hazırda bu iş davam etdirilir. Bu günlərdə keçirilən növbəti iməcilikdə daha 5 min ədəd həmişəyaşıl ağac
əkilmiş, mövcud ağaclara qulluq edilmişdir. İməcilikdə Dikdaş və Qaraməmmədli kənd orta məktəblərinin
müəllim və şagirdləri daha çox fərqlənmişlər. Onlar bu kəndlərin ərazilərində əkilmiş ağaclara ilboyu qulluq
göstərməyi öz öhdələrinə götürmüşlər.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban
xanım Əliyevanın "Hərəmiz bir ağac əkək!" təşəbbüsünə qoşulan dağ rayonunun əhalisi mayın sonunadək
yaşıllaşdırma işlərini davam etdirmək əzmindədirlər.
Lənkəran
Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin
deputatı Mehriban xanım Əliyevanın şəxsi təşəbbüsü ilə hazırlanmış və ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən
"Hərəmiz bir ağac əkək!" layihəsinə qoşulan Lənkəran Dövlət Universitetinin tələbə və müəllim kollektivi ali
təhsil ocağının 1 nömrəli tədris korpusunun həyətində "Dəmirağacı parkı"nın salınmasına başlamışlar.
Bu məqsədlə parkda 1500-dək dəmirağacı və müxtəlif növ gül kolları əkilmişdir. Parkda 10 min ağacın
əkilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Yeni əkilmiş ağaclara qulluq etməkdən ötrü universitetin tələbələrindən ibarət xüsusi briqada təşkil
edilmişdir.
Lənkəran şəhərinin Şirəli Axundov küçəsində "Dostluq" parkının tikintisinə də başlanmışdır.
Azərbaycanın bölgələrinin dostluq və qardaşlıq rəmzinə çevriləcək yeni parkda respublikamızın 9 bölgəsi
üzrə rəmzi güşələr ayrılmışdır. Burada həmin regionların mühüm memarlıq abidələrinin maketlərinin
quraşdırılması, "Yaşıl teatr" binasının əsaslı təmir edilməsi və yay səhnəsinin inşası da nəzərdə tutulur.
Parkın mərkəzində təzə fəvvarənin tikintisi, buradakı işıq sisteminin yenidən qurulması, ətrafda
yaşıllaşdırma və abadlıq işlərinin aparılması üçün tədbirlər görülür.
"Dostluq" parkı həm yerli sakinlərin, həm də Lənkərana gələn qonaqların əsl istirahət yerinə çevriləcəkdir.
56

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Nəcib təşəbbüsə qoşulmuşlar
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin
deputatı Mehriban xanım Əliyevanın şəxsi təşəbbüsü ilə işlənib hazırlanan və respublikamızın bütün
bölgələrində böyük razılıq hissi ilə qarşılanan "Hərəmiz bir ağac əkək!" kampaniyasına ilkin səs verənlərdən biri
də Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun kollektivi olmuşdur. Artıq bir neçə həftədir ki, fondun şəhər və rayon
şöbələrinin işçiləri bu humanist təşəbbüsə qoşularaq minlərlə ağac əkmiş, abadlıq və təmizlik işləri aparmışlar.
Aprelin 14-də DSMF-nin kollektivi yenə iməciliyə çıxaraq Heydər Əliyev adına idman-konsert
kompleksinin ətrafındakı bağda 500-dən çox sərv ağacı əkmiş, ərazidəki ağacların dibini yumşaltmış, suvarmış,
gövdələrini ağartmışdır.
Nəsimi rayonu
Rayon sakinləri, təhsil, səhiyyə işçiləri, ayrı-ayrı idarə və müəssisələrin kollektivləri xeyirxah təşəbbüsə
birincilər sırasında qoşularaq park və xiyabanlarda, yol kənarlarında minlərlə ting, gül və bəzək kolları əkmiş,
yaşayış massivlərində, inzibati binaların həyətlərində təmizlik-abadlıq işləri aparmışlar.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə
həyata keçirilən "Hərəmiz bir ağac əkək!" layihəsi çərçivəsində Bakıxanov küçəsində - Türkiyənin ölkəmizdəki
səfirliyinin qarşısında təzə fəvvarə kompleksi tikilir. Orijinal arxitektura tərtibatlı bu kompleksin ətrafında yaşıl
gül-çiçəkli xiyaban salınacaq, mədəni-istirahət guşəsi yaradılacaqdır.
Kompleksin açılışı ümummilli liderimiz, müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin doğum
günü - 10 mayda olacaqdır.
Suraxanı rayonu
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə
həyata keçirilən "Hərəmiz bir ağac əkək!" layihəsinə ilk gündən qoşulmuş Suraxanı rayonunun sakinləri
indiyədək "Qaraçuxur" qəsəbəsinin Yeni Günəşli yaylasında və Bakı-Aeroport yolunun rayon ərazisindən keçən
hissəsində 8 min sərv ağacı əkmişlər.
Aprelin 14-də Qaraçuxur qəsəbəsinin Cəlal Qurbanov küçəsində salınan - "Veteranlar xiyabanı"nda və
rayonun müxtəlif qəsəbələrində keçirilmiş növbəti iməcilikdə daha 2 min sərv ağacı əkilmişdir. Tədbirdə təhsil,
səhiyyə, sənaye müəssisələri işçiləri, mənzil-kommunal təsərrüfatı birliyinin əməkdaşları, sakinlər yaxından
iştirak etmişlər.
Rayon icra hakimiyyətindən bildirmişlər ki, layihə çərçivəsində kampaniya aprelin sonunadək davam
edəcək, müəyyən edilmiş iməciliklərdə ağaclar əkiləcək, onlara qulluq ediləcəkdir. Ümumiyyətlə, rayon
sakinləri bu mövsümdə 10 mindən çox ağac əkməyi qərara almışlar.
Səbail rayonu
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə başlanan və respublikamızın hər yerində geniş vüsət alan "Hərəmiz
bir ağac əkək!" kampaniyası Səbail rayonunda da rəğbətlə qarşılanmışdır.
Aprelin 14-də "Dostluq parkı"nda keçirilən iməcilikdə rayonun idarə, müəssisə və təşkilatlarının
kollektivləri, məktəblilər böyük həvəslə iştirak etmişlər. Parkın ərazisində həmişəyaşıl ağaclar, bəzək kolları
əkilmişdir.
Ekoloji mühitin sağlamlaşdırılması məqsədilə həyata keçirilən bu xeyirxah aksiyaya "Alman-Azərbaycan"
cəmiyyətinin 15 illik yubileyində iştirak etmək üçün Almaniyadan gəlmiş qonaqlar da qoşulmuşlar.
Burada "Alman-Azərbaycan dostluğunu əks etdirən yaşıl bağ guşəsi" layihəsinin həyata keçirilməsi üçün
ayrılmış sahədə də müxtəlif ağaclar əkilmiş, abadlıq işləri aparılmışdır.
Aksiya ayın sonunadək davam etdiriləcəkdir.
AzərTAc
14 aprel 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESK O-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri,
Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva “Profilaktika! Müdafiə! İmmunlaşma!”
həftəsində iştirak etmişdir (17 aprel 2007-ci il)
AzərTAc xəbər verir ki, aprelin 17-də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva Dünya Səhiyyə Təşkilatının layihəsi olan
Avropa İmmunlaşdırma həftəsi (16-22 aprel) çərçivəsində ölkəmizdə həyata keçirilən “Profilaktika! Müdafiə!
İmmunlaşma!” kampaniyasında iştirak etmək üçün Bakının Nəsimi rayonundakı 1 nömrəli uşaq poliklinikasında
olmuşdur.
Poliklinikanın kollektivi Azərbaycanın birinci xanımını səmimiyyətlə qarşıladı, gül-çiçək dəstəsi təqdim
etdilər.
Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev məlumat verdi ki, poliklinikanın yerləşdiyi, hələ 1890-cı ildə inşa olunmuş
bina uzun illər baxımsız qaldığından yararsız hala düşmüş, sovet dövründən qalma bütün avadanlıq köhnəlmiş
və ya sıradan çıxmışdı. Əslində, poliklinikanın yalnız adı vardı, günlərlə buraya gələn də olmurdu. Ona görə də
şəhər mərkəzində yerləşən poliklinikanın ötən ilin aprelindən təmiri və yenidən qurulmasına başlandı. Təmir
müddətində bütün heyətin əmək haqqı saxlanmaqla digər səhiyyə obyektlərində işləməsinə şərait yaradılmışdı.
Layihəyə uyğun olaraq, bina tamamilə yenidən qurulmuş, əlavə otaqlar, kabinetlər yaradılmış, su, kanalizasiya,
istilik sistemi təzədən quraşdırılmış, tibb avadanlığı tamamilə təzələnmiş, yeni şöbələr yaradılmışdır.
205 nəfərin çalışdığı poliklinikada Nəsimi və Yasamal rayonunda qeydiyyatda olan 19 mindən çox uşağın
ardıcıl müayinə və müalicəsi aparılır.
Mehriban xanım Əliyeva poliklinikanın müayinə-müalicə otaqları və kabinetlərinə baxdı, təmir işlərinin
keyfiyyətindən, quraşdırılmış tibbi avadanlığın müasir tələblərə cavab verməsindən, ana və uşaqlar üçün
nəzərdə tutulan gözləmə otaqlarında yaradılmış rahatlıqdan, həyətdə aparılmış abadlıq, yaşıllaşdırma işlərindən
razılığını bildirdi. Bir çox müasir xarici aparatları işlədə bilən ixtisaslı kadrların bilik və bacarığı, peşəkarlığı ilə
maraqlandı.
Azərbaycanın birinci xanımı növbəti vaksinasiya üçün uşaqlarını gətirmiş analarla və onların övladları ilə
səmimiyyətlə görüşdü.
Valideynlər burada yaradılan şəraitdən razılıqlarını bildirdilər, profilaktik tədbirlərin vaxtında və
keyfiyyətlə aparılmasından razılıq etdilər.
Mehriban xanım əsl həkim peşəkarlığı, ana həssaslığı ilə körpələrin bir neçəsini qucağına alıb özü onlara
poliomielitə qarşı vaksinlər verdi. Bu uşaqların hər biri Mehriban xanımdan hədiyyə olaraq oyuncaqlar da
aldılar.
Mehriban Əliyeva analar və tibb işçiləri ilə söhbətində immunlaşdırmanın əhəmiyyətindən danışdı, hər bir
müasir ölkədə olduğu kimi, Azərbaycanda da uşaqların sağlamlığına qayğının dövlət siyasətinin öncül
istiqamətlərindən birini təşkil etdiyini bildirdi. İmmunlaşdırma tədbirlərinin keçirilməsinə, yoluxucu
xəstəliklərlə xəstələnmə səviyyəsinin enməsinə, immunizasiyaya diqqətin artmasına, peyvəndlə əhatə
olunanların dairəsinin genişləndirilməsinə, ilk növbədə belə xəstəliklərə qarşı xüsusilə həssas olan uşaqların
vaksinasiyasına, habelə, əhalinin bu istiqamətdə maarifləndirilməsinə, məlumatlandırılmasına diqqətin
artırılmasının vacibliyini vurğuladı.
Azərbaycanın birinci xanımı analar və uşaqlarla, poliklinikanın kollektivi ilə xatirə şəkilləri çəkdirdi.
AzərTAc
17 aprel 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun layihəsi olan "Müharibə və tarixi mədəniyyət abidələrimiz"
kitabının təqdimatı
Aprelin 20-də "Heydər Əliyev Fondu təqdim edir..." seriyasından nəşr olunan "Müharibə və tarixi
mədəniyyət abidələrimiz" kitabının təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
Mərasimi giriş sözü ilə açan Fondun icraçı direktoru Anar Ələkbərov Fondun yarandığı vaxtdan öz
fəaliyyətində ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ideyalarını rəhbər tutaraq, ölkəmiz haqqında həqiqətlərin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, milli-mədəni irsimizin qorunması və təbliği sahəsində bir sıra mühüm
layihələr həyata keçirdiyini bildirmişdir.
Fondun Prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən layihələrdən danışan icraçı direktor 2004-cü ildə müxtəlif bölmələrdən ibarət olan
və 4 min səhifədən artıq məlumatı birləşdirən "Azərbaycan" internet portalının yaradıldığını, "Qarabağ
həqiqətləri" toplusu hazırlandığını və onun ingilis, fransız, alman, macar və rus dillərində çap edildiyini
xatırlatmışdır. Bildirilmişdir ki, Fondun prezidentinin tapşırığına əsasən, qurumun dəstəyi ilə cari ilin fevralmart aylarında dünyanın müxtəlif şəhərlərində, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda Xocalı soyqırımının 15-ci
ildönümünə həsr edilmiş silsilə tədbirlər keçirilmiş, "Xocalı soyqırımı" sənədli filmi nümayiş etdirilmiş,
soyqırımına dair fotoşəkillərdən ibarət sərgi təşkil olunmuşdur. "Qarabağ həqiqətləri" silsiləsinin davamı olaraq,
Xarici İşlər Nazirliyi ilə birgə "Azərbaycana qarşı müharibə: mədəni irsin hədəfə alınması" adlı nəşr hazırlanır.
Kitaba Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində dağıdılmış və zərər çəkmiş mədəni
sərvətlərimizin geniş siyahısı, fotoşəkillər, kosmik çəkilişlər, xəritələr, film və multimedia diski əlavə
olunacaqdır.
Heydər Əliyev Fondunun köməyi ilə nəşr edilmiş "Müharibə və tarixi mədəniyyət abidələrimiz" kitabının
hazırlanmasında köməyə görə Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları İnstitutunun kollektivinə təşəkkür
edən A.Ələkbərov, belə layihələrin Fond tərəfindən gələcəkdə də dəstəklənəcəyini bildirmişdir.
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov, akademiklər Bəkir Nəbiyev, Fuad
Qasımzadə, AMEA-nın müxbir üzvləri Vasim Məmmədəliyev, Şahbaz Muradov, Məşədixanım Nemətova,
AMEA-nın İnsan Hüquqları İnstitutunun direktoru, siyasi elmlər doktoru Rövşən Mustafayev, Rusiya
Kulturologiya İnstitutunun direktoru Kirill Razloqov çıxış etmişlər.
Kitabda işğal altında qalan Azərbaycan ərazilərindəki 400-dən çox tarixi mədəniyyət abidəsi,
ziyarətgahlar, məscid və məbədlər haqqında maraqlı, zəngin məlumatlar verilməsi, həmin siyahının
genişləndirilməsi, erməni işğalçılarının viran qoyduqları abidələrin, inanc yerlərinin müəyyənləşdirilməsi və
mədəniyyətə, mənəviyyata qarşı soyqırımı faktlarının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində araşdırma
və tədbirlərin davam etdirilməsi çıxışlarda razılıq hissi ilə vurğulanmışdır. Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya
yayılması, milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması, mədəniyyətimizin tərəqqisi sahəsində Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüskar fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilmişdir. Mehriban
xanımın kitaba yazdığı ön sözdə vurğuladığı əsas məqamları xatırladan natiqlər "Müharibə və tarixi mədəniyyət
abidələrimiz" kitabının nəşrinə dəstəyinə görə Azərbaycanın birinci xanımına elmi ictimaiyyət, ziyalılar adından
təşəkkürlərini bildirmişlər.
Mərasim iştirakçıları Fondun foyesində təşkil olunmuş sərgiyə, Fondun nəşrlərinə də baxmışlar.
AzərTAc
21 aprel 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun yeni layihəsi - "Hərəmiz bir ağac əkək!"
Bu nəcib təşəbbüs ölkəmizin hər yerində dərin razılıq hissi ilə qarşılanmışdır
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli
Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın şəxsi təşəbbüsü ilə işlənib hazırlanmış "Hərəmiz bir ağac əkək!"
layihəsi ölkəmizin bütün bölgələrində dərin razılıq hissi ilə qarşılanmışdır. Ətraf mühitin sağlamlaşdırılması,
ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, Vətənimizin yaşıllıqlar diyarına çevrilməsi naminə başlanan bu hərəkatın
əhəmiyyətini yerlərdə yüksək dəyərləndirirlər. AzərTAc-ın müxbirlərinin yaşıllaşdırma tədbirlərindən
hazırladıqları məlumatlar da bunu təsdiq edir.
Vergi orqanları əməkdaşlarının töhfəsi
Heydər Əliyev Fondunun "Hərəmiz bir ağac əkək!" təşəbbüsünə qoşulan Vergilər Nazirliyinin
departamentləri və ərazi vergilər idarələrinin kollektivləri Bakıda və respublikamızın digər bölgələrində
iməciliklər keçirmiş, 3500-dək müxtəlif növ ağac əkmişlər.
Bakı Şəhər Vergilər Departamentinin və Vergilər Nazirliyi yanında İri Vergi Ödəyiciləri ilə İş üzrə
Departamentin kollektivləri "Hərəmiz bir ağac əkək!" devizi altında keçirilən nəcib vətənpərvərlik aksiyasına
fəal qoşulmuşlar. Hər iki kollektivin 200 nəfərdən çox əməkdaşı aprelin 21-də Bakının Tbilisi prospektində,
Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksinin ətrafındakı parkda 1000-dək həmişəyaşıl ağac, bəzək və gül
kolları əkmiş, onlara qulluq göstərmiş, ərazidə geniş abadlıq və təmizlik işləri aparmışlar.
Təşəbbüs çərçivəsində yaşıllaşdırma işləri Azərbaycanın regionlarında da davam etdirilmişdir.
Sumqayıt şəhərindəki 2 nömrəli Ərazi Vergilər İdarəsinin kollektivi Bakı-Quba yolunun kənarında, superfosfat
zavodunun yaxınlığındakı ərazini yaşıllaşdırmışlar. Vergi işçiləri həmin ərazini tullantılardan təmizləmiş,
burada 200-dək ağac əkmişlər. Onlar, həmçinin bu ağaclara qulluq göstərməyi də öhdələrinə götürmüşlər.
Gəncə şəhərində yerləşən 12 nömrəli Ərazi Vergilər İdarəsinin kollektivi də Heydər Əliyev Fondunun
"Hərəmiz bir ağac əkək!" təşəbbüsü çərçivəsində mütəmadi olaraq aparılan iməcilikləri davam etdirirlər.
Kollektivin üzvləri Gəncənin Üzeyir Hacıbəyov küçəsində böyük bir ərazini məişət tullantılarından təmizləmiş,
burada yerli iqlim şəraitinə uyğun olan 100-dək palıd, çinar və digər növ ağaclar əkmişlər. Vergi əməkdaşları
avtomobil yolunun kənarında olan bu sahədəki ağaclara qulluq etməyi də qərara almışlar.
Ağac əkilməsi kampaniyasında Vergilər Nazirliyinin 4, 5, 6, 12, 14 nömrəli ərazi vergilər idarələrinin
kollektivləri də fəallıq göstərmişlər.
Ətraf mühitin sağlamlaşdırılması, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, Vətənimizin daha da
gözəlləşməsi, yaşıllaşan və çiçəklənən bir diyara çevrilməsi naminə həyata keçirilən bu xeyirxah təşəbbüsü
yüksək qiymətləndirən vergi orqanlarının əməkdaşları aksiya çərçivəsində fəaliyyətlərini bundan sonra da
davam etdirəcəklər.
Suraxanı rayonu
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli
Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Hərəmiz bir ağac əkək!"
layihəsinə ilk gündən qoşulmuş Suraxanı rayonunda indiyədək 10 minədək ağac əkilmişdir.
Növbəti yaşıllaşdırma kampaniyası aprelin 21-də Bakı-Aeroport yolunun rayon ərazisindən keçən
hissəsində keçirilmişdir.
Rayonun təhsil, səhiyyə, mədəniyyət işçiləri, gənclər və idmançılar, eləcə də sənaye-istehsal
müəssisələri kollektivlərinin iştirakı ilə iməcilikdə magistralın kənarlarında 1000-ə yaxın sərv ağacı əkilmişdir.
Rayon icra hakimiyyətindən bildirmişlər ki, ərazidə hər şənbə günü iməcilik keçirilməsi, ağaclara qulluq
edilməsi, abadlıq işlərinin görülməsi artıq ənənə halını almışdır.
Ekoloji mühitin sağlamlaşdırılması məqsədi ilə həyata keçirilən bu xeyirxah aksiya rayonun ərazisində
ayın sonunadək davam etdiriləcəkdir.
Salyan rayonu
Heydər Əliyev Fondunun "Hərəmiz bir ağac əkək!" layihəsi respublikamızın bütün bölgələrində olduğu
kimi, Salyanda da əhali tərəfindən uğurla həyata keçirilir. Qısa müddətdə Salyan şəhərində ümummilli lider
Heydər Əliyev adına, akademik Zərifə Əliyeva adına parklarda, Olimpiya İdman Kompleksinin ərazisində,
İnşaatçılar massivində, habelə kəndlərdə 42 mindən çox ağac, 10 minə yaxın bəzək kolu əkilmiş, Qızılağac
kəndi ərazisində 4 hektar yaşıl zolaq salınmışdır. Salyanlılar deyirlər ki, ağac əkmək yalnız başlanğıcdır, əsas
məsələ işi başa çatdırmaq, əkilən hər fidanı böyütməkdir. Becərmə işləri üçün 10-a yaxın su nasosu işə salınmış,
iki su maşını ayrılmışdır. Təbiətin bəzəyi sayılan, sakinlərin "oxuyan ağac" adlandırdıqları on minlərlə qovağa,
çinara ayrıca qulluq göstərilir. Xeyirxah təşəbbüsə könüllü qoşulanların sayı hər həftə artır.
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Lerik rayonu
Heydər Əliyev Fondunun "Hərəmiz bir ağac əkək!" təşəbbüsünə qoşulan leriklilər hər həftənin şənbə
günləri keçirilən iməciliklərdə təmizlik və abadlıq işləri ilə yanaşı, ağacəkmə kampaniyasında da fəal iştirak
edirlər.
Aprelin 21-də rayonda keçirilən iməcilik zamanı idarə, müəssisə və təşkilatların nümayəndələri LerikAstara yolunun hər iki tərəfində və qəsəbəətrafı kəndlərin ərazisində 1000-dən artıq ağac əkmişlər.
Ətraf mühitin sağlamlaşdırılması, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması və Vətənimizin yaşıllıqlar
diyarına çevrilməsi məqsədi ilə keçirilən bu kampaniyada leriklilər indiyədək 8 min ağac əkmişlər. Layihə
çərçivəsində rayonda 20 min ağacın əkilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Astara rayonu
Heydər Əliyev Fondunun "Hərəmiz bir ağac əkək!" təşəbbüsünə Astara rayonunda birincilər sırasında
qoşulan əmək kollektivlərindən biri də rayon meşə mühafizəsi və bərpası müəssisəsidir.
Layihə çərçivəsində müəssisənin tabeliyində olan 3 ərazidə - Asxanakəran, Təngərüd və Şuvi
meşəbəyliklərində 100 min ting əkilmişdir.
Ağacəkmə kampaniyasında daha çox yerli ağac növlərinin - şabalıdyarpaq palıd, dəmirağac, qoz, fıstıq,
Şərq çinarı, sərv, dəfnə ağacı, şam, palma, qızılgöz və digər ağacların əkininə üstünlük verilir.
Rayon meşə mühafizəsi və bərpası müəssisəsinin direktoru Zeynulla Şükürov bildirmişdir ki, Heydər
Əliyev Fondunun təşəbbüsünə həvəslə qoşulan əmək kollektivi 30 hektar sahədə meşə əkini aparmışdır. İlin
sonunadək bu rəqəmin 100 hektara çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur
Ölkəmizdə uğurla həyata keçirilən yaşıllaşdırma kampaniyası ilə əlaqədar Ekologiya və Təbii Sərvətlət
Nazirliyinin tapşırığına əsasən respublikamızın şəhər və rayonlarına müəssisənin tinglik təsərrüfatında
yetişdirilən 40 min ədəd müxtəlif növ ağac tingi verilmişdir.
Tovuz rayonu
Tovuz meşə mühafizəsi və bərpası müəssisəsindən verilən məlumata görə, aprelin 17-dən başlayaraq
Beynəlxalq Yer Günü münasibətilə idarədə və bir sıra digər müəssisə və təşkilatlarda ağac əkini kampaniyaları
keçirilmişdir.
İlk növbədə, idarənin həyətində təmizlik işləri görülmüş, sonra iki hektar sahədə meşə əkini və bərpası
işləri aparılmışdır.
Heydər Əliyev Fondunun "Hərəmiz bir ağac əkək!" təşəbbüsünə qoşulan tovuzlular şənbə və bazar
günü keçirilən iməciliklərdə rayonun müxtəlif ərazilərində 5 min ədəd ting əkmişlər.
Xanlar rayonu
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı
Mehriban xanım Əliyevanın irəli sürdüyü "Hərəmiz bir ağac əkək!" təşəbbüsünə qoşulan Xanlar rayonunun
sakinləri növbəti iməciliyi Hacıkənddə keçirmişlər. Onlar burada məhv olmuş meşə sahələrində 30 minə yaxın
palıd, ağcaqayın, qoz və s. uzunömürlü ağac əkmiş, sahələri mal-qaradan qorumaq üçün tikanlı məftillərdən
çəpər çəkmişlər.
Rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Turani Əliyev demişdir ki, iməcilikdə təxminən 10
min nəfər iştirak etmişdir.
Xanlar rayon meşə mühafizəsi və bərpası müəssisəsi nəcib təşəbbüsdə daha yaxından iştirak edərək
iməciliyə çıxanları əkin üçün kifayət qədər tinglə təmin etmişdir.
Ağsu rayonu
Azərbaycanın birinci xanımı, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın
şəxsi təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Hərəmiz bir ağac əkək!" kampaniyası Ağsu rayonunda uğurla davam
etdirilir. Hər dəfə ağac əkini iməciliyinə 1200-1300 nəfər rayon sakini çıxır. Onlar bu xeyirxah və nəcib işdə
yüksək vətənpərvərlik, həmrəylik nümayiş etdirirlər. Yaşıllaşdırma kampaniyasında gənclər xüsusi fəallıq
göstərirlər.
Az vaxtda şəhərin parklarında, xiyabanlarında, məktəblərin həyətyanı sahələrində, küçə və yolların
ətrafında 15 mindən çox çinar, ağcaqayın, qarağac və digər ağaclar əkilmişdir.
Hava şəraitinin əlverişli keçməsi də rayonda ağacəkmə kampaniyasının mütəşəkkilliklə davam etməsinə
şərait yaradır.
AzərTAc
23 aprel 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun daha bir xeyirxah layihəsi.
Görkəmli yazıçı, alim və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin roman və hekayələrindən ibarət
5 kitab Türkiyədə nəfis tərtibatla nəşr edilmişdir
AzərTAc xəbər verir ki, görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas alim və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin “Dirilən
adam”, “Açıq kitab” romanları, “Göylər adamı”, “İdxal xəstəlik”, “Möhür və eşq” hekayələr kitabları Heydər
Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Türkiyədə nəfis tərtibatla nəşr edilərək türk oxucularına təqdim olunmuşdur.
5 kitabda toplanmış roman və hekayələri türk dilinə Əli Əkbər Əliyev və Azad Ağayev çevirmişlər.
Kitabların üz qabığında əsərlərdəki personajlara uyğun şəkillər və yazıçının həyat, yaradıcılıq yolunu əks etdirən
yığcam məlumatlar verilmişdir.
Həmin məlumatlarda qeyd edilir ki, Mir Cəlal Paşayev Azərbaycan ədəbiyyatında roman janrının
bünövrə daşlarını qoyanlardan biri olmuşdur. Yazdığı 6 roman və yüzlərlə hekayələri ilə yanaşı, onun böyük
Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuli yaradıcılığının ən dərin bilicisi və tədqiqatçısı olduğu da vurğulanır.
Yaradıcılığında həmişə zülmə, ədalətsizliyə qarşı mübarizə prinsiplərini ön plana çəkən yazıçı bir qayda olaraq
cəsarətli, mübariz insanları əsərlərinə qəhrəman seçir, bədbinliyi tənqid atəşinə tuturdu. Sovet rejimi
çərçivəsində irticanın meydan suladığı çağlarda belə quruluşun insanlığa nə qədər yabançı olduğunu ayrı-ayrı
fakt və detallarla, obrazların dili ilə özünəməxsus məharətlə oxucuya çatdırırdı.
Mir Cəlal Paşayev nadir yazıçılardan biridir ki, SSRİ dövründə, qondarma sosialist realizminin
ədəbiyyatı dar bir çərçivəyə aldığı bir vaxtda belə öz fikirlərini, azadlıq düşüncələrini ifadə edir, hər bir
oxucunun qəlbinə yol tapır, həmişə istedad və cəsarəti ilə seçilirdi. Elə buna görədir ki, bir çox yazarlardan
fərqli olaraq, Mir Cəlalın həmişəyaşar əsərləri bu gün də öz aktuallığını, əhəmiyyətini saxlayır, insanlara mənəvi
zövq verir, xüsusilə gənc nəsli milli-mənəvi və əxlaqi dəyərlərə sahib çıxmağa çağırır.
Mir Cəlal şəxsiyyəti ilə yaradıcılığı bir-birini tamamlayan nadir sənətkarlardan olmuşdur. Azərbaycanın
ən nüfuzlu universitetində ondan dərs alan minlərlə tələbə bu gün də xeyirxah insanın yaxşılıqlarını unutmur,
böyük ədibi özlərinə həm müəllim, həm də mənəvi ata hesab edirlər. Vaxtilə onun mühazirələrindən bəhrələnən
yüzlərlə gənc alimlik mərtəbəsinə yüksəlib, Azərbaycanın ən dəyərli insanları cərgəsinə qoşulubdur.
Azərbaycan ədəbiyyatının ən gözəl nümunələrinin xarici ölkə oxucularına çatdırılmasına və eyni
zamanda, müxtəlif xalqlara məxsus ən dəyərli əsərlərin dilimizə çevrilib nəşr edilməsinə daim yardımçı olan
Heydər Əliyev Fondunun bu təşəbbüsü də olduqca təqdirəlayiqdir.
Bunu türk oxucularının bu əsərlərə, Mir Cəlal yaradıcılığına dərin marağı, kitabların qısa vaxtda qardaş
ölkədə geniş populyarlıq qazanması bir daha sübut edir.
Bu kitablar həm də görkəmli yazıçı və alim Mir Cəlal Paşayevin gələn il 100 illik yubileyinə dəyərli
töhfədir.
AzərTAc
27 aprel 2007-ci il

62

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Heydər Əliyev Fondu ilə İSESKO arasında əməkdaşlıq haqqında
protokol imzalanmışdır
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli
Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva aprelin 27-də İSESKO-nun baş direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycri
ilə görüşmüşdür. Mehriban xanım 51 müsəlman dövlətinin təmsil olunduğu nüfuzlu beynəlxalq mədənihumanitar qurum olan İslam Ölkələri Elm, Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatının - İSESKO-nun rəhbərini
salamlayaraq, onun yenidən Azərbaycana gəlməsindən məmnunluğunu söylədi. Dövlətimizin yüksək mükafatı
— “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi münasibətilə baş direktoru təbrik edən Mehriban Əliyeva özünün də
xoşməramlı səfiri olduğu İSESKO-nun dünyada nüfuzunun getdikcə artmasından, islam ölkələrində gördüyü
genişmiqyaslı işlərdən qürur duyduğunu bildirdi.
Səmimi qəbula və xoş sözlərə görə təşəkkür edən İSESKO-nun baş direktoru Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevlə görüşünün böyük təsir bağışladığını, rəhbərlik etdiyi təşkilatın ölkəmizlə əməkdaşlığa xüsusi
önəm verdiyini, Heydər Əliyev Fondu ilə əlaqələrin genişlənməsindən məmnunluğunu vurğuladı. Fondun elm,
təhsil, mədəniyyət və digər sahələrdə həyata keçirdiyi layihələri yüksək qiymətləndirən Əbdüləziz bin Osman
əl-Tüveycri İSESKO-nun ilk qadın xoşməramlı səfiri kimi Mehriban xanımın bu şərəfli missiyanın yerinə
yetirilməsində şəxsi nümunə göstərdiyini bildirdi.
Sonra Mehriban Əliyeva və Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycri Heydər Əliyev Fondu ilə İSESKO
arasında əməkdaşlıq haqqında protokol imzaladılar. 5 il müddətinə əməkdaşlığın əsas prinsiplərini tənzimləyən
protokol elm, mədəniyyət, təhsil sahəsində əlaqələrin inkişafını, birgə layihələrin işlənib həyata keçirilməsini,
fəaliyyətin əlaqələndirilməsini nəzərdə tutur.
İSESKO-nun baş direktoru və onu müşayiət edən nümayəndələr Azərbaycanın birinci xanımı ilə xatirə
şəkli çəkdirdilər.
AzərTAc
28 aprel 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondu ilə tanışlıq.
Dağıstan Respublikasının Prezidenti Muxu Əliyev Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur
(30 aprel 2007-ci il)
AzərTAc xəbər verir ki, Dağıstan Respublikasının Prezidenti Muxu Əliyev aprelin 30-da Heydər Əliyev
Fondunda olmuşdur.
Fondun icraçı direktoru Anar Ələkbərov hörmətli qonağa ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə
ehtiram əlaməti olaraq yaradılmış Fondun məqsədləri barədə məlumat verdi.
Fenomen şəxsiyyət Heydər Əliyevin həyatının ən müxtəlif məqamlarını əks etdirən, ulu öndərin şəxsi
arxivindən götürülmüş və onun fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərini əhatə edən eksponatlarla, Moskvada keçmiş
SSRİ-nin rəhbərlərindən biri olarkən genişmiqyaslı fəaliyyətini əks etdirən fotosənədlərlə tanış olan Muxu
Əliyev ümummilli liderimizin ailə albomundan götürülmüş şəkillərə, ötən əsrin nəhəng tikintilərindən olan
Baykal-Amur dəmir yolu magistralının (BAM) çəkilişinə uğurla rəhbərlik etdiyinə görə ona verilmiş xatirə
medalına, BAM-ın 1 nömrəli sərnişini vəsiqəsinə, ulu öndərin layiq görüldüyü yüksək orden və mükafatlara,
Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin keçdiyi ərazilərin maketinə xüsusi maraq göstərdi.
Dağıstanlı qonaq görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin xatirəsinin bütün keçmiş İttifaq məkanında,
xüsusilə qonşu Dağıstanda həmişə hörmətlə anıldığını, onun bütün Qafqazın müdrik ağsaqqalı kimi tanındığını
bildirdi.
Muxu Əliyevə məlumat verildi ki, Fondun əsas məqsədləri görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin
zəngin irsini öyrənmək və təbliğ etməkdən, Azərbaycanın sosial-iqtisadi, mədəni tərəqqisinə yönəlmiş
genişmiqyaslı fəaliyyəti barədə gələcək nəsillərdə, xarici qonaqlarda əyani təsəvvür yaratmaqdan, Azərbaycan
mədəniyyəti və tarixinin geniş təbliği ilə əlaqədar aparılan işlərə kömək göstərməkdən ibarətdir. Fond həm də
genişmiqyaslı layihələr həyata keçirir, görkəmli siyasi xadimin arzularının reallaşmasına öz töhfəsini verir.
Muxu Əliyev Xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı, görkəmli şəxsiyyətin şərəfli adını daşıyan Fondla
tanışlıqdan zəngin təəssürat aldığını ifadə etdi.
Anar Ələkbərov Fondun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın adından Dağıstan Respublikasının
Prezidentinə “Qarabağ xanəndələri” musiqi albomunu hədiyyə etdi.
Dağıstan Respublikasının Prezidenti M.Əliyev xatirə olaraq Fonda hədiyyə təqdim etdi.
AzərTAc
1 may 2007-ci il
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Bakı Dövlət Universitetində Heydər Əliyev Fondunun hədiyyə etdiyi kitabların
sərgisi keçirilmişdir
Aprelin 30-da Bakı Dövlət Universitetində (BDU) Heydər Əliyev Fondu tərəfindən alınmış və BDU-ya
hədiyyə edilmiş kitabların sərgisi təşkil olunmuşdur.
Bu münasibətlə təşkil olunmuş tədbirdə universitetin rektoru, akademik, Milli Məclisin deputatı Abel
Məhərrəmov bildirmişdir ki, elm və təhsilimizin inkişafında və onun dünyaya inteqrasiyasında Heydər Əliyev
Fondunun xüsusi rolu vardır. Fond tərəfindən Rusiyanın müxtəlif nəşriyyatlarında çapdan çıxmış 5 minə yaxın
kitab alınaraq respublikamızın ali məktəblərinə, o cümlədən 919 adda mindən çox kitab BDU-ya hədiyyə
olunmuşdur. Bu dərsliklər biologiya, kimya, tətbiqi riyaziyyat və kibernetika, geologiya, beynəlxaq hüquq,
sosial elmlər, psixologiya, tarix, filologiya, jurnalistika və sair sahələri əhatə edir. Həmin dərsliklərin və dərs
vəsaitlərinin dilimizə tərcümə olunub kütləvi tirajla nəşr edilməsi də nəzərdə tutulur.
Rektor Abel Məhərrəmov, akademik Fuad Qasımzadə, professor Abuzər Xələfov və digər natiqlər Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı
Mehriban xanım Əliyevanın təhsilimizə, mədəniyyətimizə göstərdiyi diqqət və qayğıdan razılıqla danışmış,
universitetin kollektivi adından Azərbaycanın birinci xanımına təşəkkürlərini bildirmişlər.
Tədbirdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin elm və təhsilimizlə bağlı imzaladığı sənədlərin
əhəmiyyəti vurğulanmış, çıxış edənlər bu diqqət və qayğıya görə dövlətimizin başçısına minnətdarlıqlarını
bildirmişlər.
AzərTAc
1 may 2007-ci il
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Belarus Prezidenti Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur
(Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenko mayın 3-də
Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur)
AzərTAc xəbər verir ki, Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenko mayın 3-də Heydər
Əliyev Fondunda olmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı, Fondun prezidenti Mehriban Əliyeva ali qonağı
səmimiyyətlə salamlayaraq, onu müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu və memarı, ümummilli lider Heydər
Əliyevin adını daşıyan Fondda görməkdən məmnun qaldıqlarını bildirdilər.
Dövlət başçıları və Mehriban xanım Əliyeva əvvəlcə Heydər Əliyev Fondunun yaranması, məqsədi,
fəaliyyəti, həyata keçirdiyi layihələr, beynəlxalq əlaqələri barədə sənədli filmə baxdılar.
Prezident Aleksandr Lukaşenko Fondun genişmiqyaslı fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdi.
Sonra dövlətimizin başçısı ali qonağı Fondun ekspozisiyası ilə tanış etdi.
Ulu öndərin uşaqlıq, təhsil illərinə aid fotoşəkillər, sənədlər, vaxtilə çəkdiyi rəsmlər, xüsusi xidmət
orqanlarında çalışdığı dövrü, respublikaya rəhbərliyinin hər iki mərhələsindəki, habelə Moskvadakı fəaliyyətini
əks etdirən eksponatlar Aleksandr Lukaşenkoda xüsusi maraq oyatdı. O, keçmiş SSRİ-nin rəhbərlərindən biri
kimi yüksək nüfuz qazanmış görkəmli şəxsiyyətin Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanmasında
və bunun təməli olan iqtisadi islahatların həyata keçirilməsində həlledici rolunu yüksək dəyərləndirdi.
Prezident İlham Əliyev həmkarını ulu öndərin neft strategiyasının zirvəsi olan və indi onun adını
daşıyan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft ixrac boru kəmərinin maketi ilə də tanış etdi, bu layihənin nəinki
regionda, həm də bütün dünyada geosiyasi vəziyyətə böyük təsir göstərdiyini vurğuladı.
Aleksandr Lukaşenko ümummilli lider Heydər Əliyevin dünyanın nüfuzlu siyasi xadimləri, dövlət və
hökumət rəhbərləri ilə görüşlərini, dünyanın müxtəlif ölkələrində onun xatirəsinə ucaldılan abidələri əks etdirən
fotoşəkillərə də maraqla baxdı.
Belarus Prezidenti Xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı, görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin
xatirəsinə öz dərin ehtiramını bildirdi və Fondla tanışlıqdan zəngin təəssürat aldığını vurğuladı.
Fondun prezidenti Mehriban Əliyeva ali qonağa xatirə hədiyyəsi təqdim etdi.
AzərTAc
3 may 2007-ci il
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Moskvada Heydər Əliyev Fondunun nümayəndəliyi yaradılıb
Leyla Əliyeva: "Heydər Əliyev bu gün aramızda yoxdur,
lakin onun bütün ömrünü həsr etdiyi işi yaşayır"
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda
(Universitetində) görkəmli dövlət xadimi və siyasi xadim, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin xatirə
gecəsi keçirilmişdir. Gecəni ölkəmizin Rusiyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə Heydər Əliyev Fondu təşkil etmişdi.
Rusiya və Azərbaycan ictimaiyyəti nümayəndələrinin iştirak etdikləri gecə Heydər Əliyevin həyat və
fəaliyyətindən bəhs edən sənədli filmin nümayişi ilə başlandı. MDBMİ (U)-nun prorektoru İvan Tyulin gecənin
məhz bu ali məktəbdə keçirilməsinin rəmzi məna daşıdığını vurğulayaraq bildirdi ki, Heydər Əliyev Moskvada
işləyərkən onun inkişafına böyük diqqət yetirirdi. O xatırlatdı ki, böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevin
xidmətlərini nəzərə alaraq, vaxtilə ona MDBMİ-nin Fəxri doktoru adı verilmişdi. İ.Tyulin vurğuladı ki,
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev MDBMİ-ni bitirmişdir, hazırda isə burada Heydər Əliyevin nəvəsi Leyla
Əliyeva təhsil alır. Prorektor dedi: "Hazırda MDBMİ-də Azərbaycandan yüzdən çox gəncin təhsil aldığını qeyd
etməyə bilmərəm. MDBMİ onlar üçün doğma evə çevrilmişdir".
Sonra söz Heydər Əliyev Fondunun nümayəndəsi Leyla Əliyevaya verildi. L.Əliyeva babasının həyat
və fəaliyyətindən, onun Azərbaycanın müasir tarixindəki rolundan və şəxsən onun üçün necə böyük əhəmiyyət
daşıdığından söhbət açdı. O vurğuladı ki, bu böyük İnsan müstəqil Azərbaycanın Prezidenti olarkən indiki
müasir, güclü və iqtisadi baxımdan inkişaf etmiş ölkə üçün baza yaratmışdır. Leyla Əliyeva dedi: "Heydər
Əliyev bu gün aramızda yoxdur, lakin onun bütün ömrünü həsr etdiyi işi yaşayır". L.Əliyeva Heydər Əliyev
Fondunun fəaliyyətindən danışaraq bildirdi ki, üç il ərzində Fond ölkə əhalisinin bütün təbəqələrinin dəstəyini
və etimadını qazanmışdır. Moskvada artıq Heydər Əliyev Fondunun nümayəndəliyi yaradılmışdır və o,
Azərbaycan və Rusiya xalqları arasında dostluğun möhkəmlənməsinə hər cür yardım göstərəcəkdir.
L.Əliyeva dedi: "Bu gün Heydər Əliyev haqqında təkcə siyasi xadim və ictimai lider kimi danışmaq
mənim üçün bir qədər çətindir, çünki o, mənə doğma, yaxın və sevimli İnsan idi. Ürəyimi aça biləcəyim bir
İnsan. O, həmişə məni dəstəkləyir, məsləhət verir, başa salır və sakitləşdirirdi. İşinin həddən artıq çoxluğuna,
ağırlığına baxmayaraq, o, həmişə ailəsi üçün vaxt tapırdı. O, mənim babam, dostum, dəstəyim və dayağım idi.
Mən onun yoxluğunu həmişə hiss edəcəyəm. Bəzən deyirlər ki, əvəzolunmaz adamlar yoxdur. Ancaq mən bu
fikirlə razı deyiləm, o, əvəzolunmaz insan idi". L.Əliyeva öz çıxışını babasına həsr etdiyi şeir ilə bitirdi.
Sonra Heydər Əliyev Fondunun genişmiqyaslı fəaliyyətindən bəhs edən film göstərildi. Gecədə çıxış
edən Beynəlxalq Aviasiya Komitəsinin sədri Tatyana Anodina, tarixçi və tədqiqatçı, "Taleyin dolanbacları.
Heydər Əliyev" kitabının müəllifi Nikolay Zenkeviç, Rusiya Federasiyasının YUNESKO-dakı komissiyasının
sədri, senator Aleksandr Dzasoxov, Rusiya Dövlət Duması Mədəniyyət Komitəsinin sədri İosif Kobzon,
Azərbaycanın RF-dəkı səfiri Polad Bülbüloğlu Heydər Əliyev şəxsiyyətinin miqyasından və onun ölkələrimizin
ən yeni tarixindəki misilsiz rolundan danışmışlar. Sonra təşkil edilmiş konsertdə İosif Kobzon, beynəlxalq
müsabiqələr laureatı Elçin Əzizov, Azərbaycanın xalq artisti Murad Adıgözəlzadə çıxış etdilər. MDBMİ-nin
foyesində Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən fotosərgi təşkil olunmuş,
gecənin iştirakçılarına H.Mirələmov və V.Andrianovun "Görkəmli adamların həyatı" seriyasından "Heydər
Əliyev" kitabı paylanmışdır.
Leyla Əliyeva AzərTAc-ın müxbirinə müsahibəsində demişdir: "Babam haqqında xatirələrim o
qədərdir ki, sözlə demək mümkün deyildir. Biz Moskvada görkəmli siyasətçi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin
xatirəsinə həsr olunmuş gecə keçirdik. Mən Heydər Əliyevin xatirə gecəsini məhz Moskvada, Rusiyada təşkil
etmək istəyirdim. Düşünürəm ki, gecə yaxşı keçdi, mən onun fəaliyyəti barədə, ən əsası isə babam, doğma,
yaxın və sevimli insan haqqında danışdım. O, məni çox istəyir və həmişə deyirdi ki, nənəmə çox oxşayıram. Biz
onunla saatlarla çox şey barədə söhbət edirdik. O, həqiqətən, qeyri-adi və valehedici insan, mənim üçün həm
dost, həm baba, həm dəstək və həm də dayaq idi. Bir sözlə, o, mənim üçün hər şey idi və çox təəssüflər olsun ki,
indi o, bizimlə deyildir. Ancaq onun, əslində, xilas etdiyi və yenidən yaratdığı Azərbaycan, onun bütün xeyirxah
işlərini davam etdirən Heydər Əliyev Fondu yaşayır". Leyla Əliyeva Heydər Əliyev Fondunun Moskvada necə
fəaliyyət göstərəcəyi barədə də danışmışdır: "Biz xalqlarımız arasında dostluğun möhkəmləndirilməsi işinə
hərtərəfli kömək edəcək, habelə Azərbaycanın mədəniyyətini, tarixini təbliğ edəcək, Rusiya cəmiyyətinə müasir
Azərbaycanın reallıqlarını göstərəcəyik. Bizim gənclərimiz çox fəaldırlar, mən onlarla işləməyimə çox şadam,
çünki hiss edirəm ki, onların ürəyi Azərbaycan xalqı üçün, doğma Azərbaycan üçün döyünür. Bu, çox xoşdur.
Düşünürəm ki, biz birlikdə çox şeyə nail olacağıq". Leyla Əliyeva vurğulamışdır ki, Heydər Əliyevin
fəaliyyətindən bəhs edən bir çox kitablar yazılmışdır, lakin bu böyük şəxsiyyət barədə bir kitabda söhbət açmaq
mümkün deyildir. O demişdir: "Biz xatirə gecəsinə gələnlərə "Görkəmli insanların həyatı" seriyasından "Heydər
Əliyev" kitabını payladıq. Düşünürəm ki, qonaqların əksəriyyəti Moskvada işlədiyi dövrdə böyük nüfuza malik
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olmuş və xeyirxah işlər görmüş Heydər Əliyev haqqındakı bu kitabı artıq oxumuşlar. Bu kitabda Heydər Əliyev,
əsasən, siyasi xadim və dövlət xadimi kimi təqdim olunur. Mənim isə öz ideyam var, ola bilsin, gələcəkdə
Heydər Əliyev haqqında öz kitabımı yaza biləcəyəm. Onu baba, ailə başçısı kimi təqdim etmək, uşaqları ilə
necə ünsiyyət bağlamasından söhbət açmaq istəyirəm. Çünki bu ayrıca tarix, onun qeyri-adi insan olmasını
göstərən ayrıca böyük bir aləmdir. Bu barədə az adam bilir. O, çox xeyirxah, düzgün, ədalətli və güclü insan idi.
O, bizimlə olanda elə bilirdik ki, arxamızda dağ var. Onunla ünsiyyətdən alınan zövqü sözlə izah etmək
mümkün deyil, çünki bu insanla istənilən mövzuda danışmaq olurdu. Nə qədər məşğul olsa da həmişə mənim
məktəb, universitet işlərimlə, dostlarımla maraqlanırdı. O, hər şeyi, hətta mənim dostlarımın, tanışlarımın
adlarını da bilirdi. Bəzən deyirlər ki, əvəzedilməz adamlar yoxdur, mən bu fikirlə razı deyiləm, Heydər Əliyev
əvəzolunmaz insan idi".
AzərTAc
“Səs”, 12 may 2007-ci il
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Azərbaycanın gələcəyi naminə.
Heydər Əliyev Fondu Fəaliyyətini məhz bu istiqamətdə qurub
Fondun həyata keçirdiyi irimiqyaslı proqram və layihələr, xeyriyyəçilik tədbirləri bunu deməyə əsas
verir.
“Birinci xanım” ifadəsi dünyanın əksər ölkələrində eyni cür qəbul edilir. Bu, dövlət başçısının həyat
yoldaşının siyasi statusudur. Bir çox hallarda həmin statusu daşıyan şəxsə göstərilən diqqət ölkə rəhbərinə olan
maraqdan irəli gəlir. Amma bəzən bu maraq birinci xanımın özünün ictimai-siyasi fəaliyyətindən, ölkədə və
dünyada cərəyan edən proseslərdə oynadığı önəmli roldan qaynaqlanır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
həyat yoldaşı Mehriban Əliyevaya təkcə ölkəmizdə deyil, bütün dünyada olan maraq və xüsusi diqqət məhz
onun ictimai-siyasi və xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə bağlıdır. Mehriban xanımın daşıdığı rəsmi statuslar da bunu
təsdiqləyir. Heydər Əliyev Fondunun və “Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları” Fondunun prezidenti,
YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti, Milli
Məclisin deputatı.
Bütün bu sadalananlardan da göründüyü kimi, Mehriban Əliyevanın ictimai-siyasi fəaliyyəti çoxşaxəli
və kifayət qədər genişdir. Amma sözsüz ki, onun fəaliyyətinin əsas hissəsini ümummilli lider Heydər Əliyevin
adını daşıyan Fond təşkil edir. Birmənalı olaraq qeyd edilməlidir ki, Fondun tutduğu istiqamət, yarandığı
gündən
həyata
keçirilən
irihəcmli
layihə
və
proqramlar
həyati
əhəmiyyət
daşıyır.
Heydər Əliyev Fondunun rəsmi açılışının qeyd edildiyi gündən (2004-cü il mayın 10-u) indiyədək həyata
keçirilən çoxsaylı tədbirlər, reallaşdırılmış əhəmiyyətli layihələr ölkənin ictimai-sosial həyatında xüsusilə böyük
rol oynamışdır. Fond xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin zəngin irsinin öyrənilməsində,
respublikamızın tərəqqisi, xalqımızın rifahının yüksəldilməsinə xidmət edən genişmiqyaslı proqram və
layihələrin həyata keçirilməsinə dəstək verilməsində, milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və Azərbaycan
mədəniyyətinin bütün dünyada təbliğ olunması istiqamətində əvəzsiz rol oynayır. Təşkilat həmçinin, uşaq və
gənclərin sağlam, milli-mənəvi dəyərlərə sadiq, hərtərəfli biliklərə malik vətəndaşlar kimi yetişdirilməsi işinə
xidmət edən layihələrin gerçəkləşdirilməsinə, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunu artıran tədbirlərin həyata
keçirilməsinə ( idman yarışları, rəsm əsərlərinin sərgisi, müxtəlif səpgili xeyriyyəçilik aksiyaları və s.),
Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada tanıdılması istiqamətində görülən işlərə, ölkədə elm, təhsil, mədəniyyət,
səhiyyə və idmanın inkişafını təmin edən layihələrə ciddi dəstək verir.
Heydər Əliyev Fondunun uşaq evləri, internat məktəbləri, valideyn himayəsindən məhrum uşaqları
himayəyə götürməsi, təhsilə, məktəb tikintisinə diqqət ayırması xüsusi qeyd edilməlidir. Görülən işlər Mehriban
Əliyevanın bütövlükdə Azərbaycanın gələcəyi uğrunda yorulmadan çalışdığının əyani sübutudur. Fond açıldığı
ilk gündən ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqını sevən hər bir azərbaycanlı üçün devizə çerilmiş “Uşaqlar
bizim gələcəyimizdir” sözlərini rəhbər tutaraq fəaliyyətə “Uşaq evləri və internat məktəblərinin inkişafı”
layihəsini həyata keçirməklə başladı. Mehriban Əliyeva ilk öncə uşaq evləri və internat məktəblərin durumu ilə
maraqlandı və bu təhsil ocaqlarının ayrı-ayrılıqda hər birinə baş çəkərək vəziyyətlə yaxından tanış oldu. Fondun
layihələri əsasında Bakının bütün körpələr və uşaq evləri, internat məktəbləri, o cümlədən əqli cəhətdən zəif
uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi təhsil müəssisələri əsaslı təmir olunaraq, yeni avadanlıqlarla təmin edildi.
Dünənədək öz-özlərini kimsəsiz hesab edən uşaqlar ölkənin birinci xanımının simasında arxa və dayaq tapdılar.
Mehriban xanım valideyn himayəsindən məhrum hər bir uşağa qucaq açıb, onlardan bir ana kimi qayğısını ,
diqqətini əsirgəmir.
Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi digər vacib və önəmli layihələrdən biri də “Təhsilə dəstək”
proqramıdır. Bu proqram çərçivəsində həyata keçirilən “Yeniləşən Azərbaycana - yeni məktəb” layihəsi
əsasında paytaxtda və respublikanın bütün regionlarında yeni məktəblər inşa edilib, tədris binaları əsaslı təmir
olunaraq müasir avadanlıqlarla təmin edilib. Hazırda Fondun xətti ilə respublikamızın əksər şəhər və
rayonlarında, digər yaşayış məntəqələrində irimiqyaslı layihələr həyata keçirilir. Təkcə son 2 ildə ölkəmizdə
200-dən çox yeni məktəb və əlavə korpuslar tikilib istifadəyə verilib, bu iş indi də davam etdirilir. Fond məktəb
tikintisi ilə yanaşı, təhsil müəssisələrinin lazımı avadanlıq və dərsliklərlə təmin edilməsilə də məşğul olur. Qeyd
etmək yerinə düşər ki, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən “Təhsilə dəstək” proqramı çərçivəsində nəinki təhsilin
Azərbaycan dilində aparıldığı məktəblər, həmçinin qeyri-Azərbaycan dilli məktəblərə də yardımlar edilir. Belə
ki, Qax, Zaqatala, Balakən rayonlarının tədrisin gürcü dilində aparılan məktəblərinin 1-2-ci sinif şagirdlərinə
Fond tərəfindən yeni dərsliklər və məktəb ləvazimatı təqdim edilib.
Həyata keçirilən müxtəlif proqramlardan göründüyü kimi, Mehriban Əliyeva səhiyyə sahəsində də
dəqiq kurs müəyyənləşdirib. Bu sırada əsasən uşaqlar arasında geniş yayılmış talassemiya, hemofiliya, şəkər
xəstəliyi , urologiya əsas yer tutur. Artıq üçüncü ildir ki, Heydər Əliyev Fondunun “Diabetli uşaqlara ən yüksək
qayğı” proqramı ölkədə 14 yaşına qədər qeydə alınmış xəstələrin insulin və şpris-qələmlə təmin olunmasına
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imkan yaradır. “Talassemiyasız həyat naminə” layihəsi isə ölkədə bu xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq
məqsədilə həm də ölkədə diaqnostik mərkəzin tikintisini nəzərdə tutur. Artıq bu işə də başlanılıb. Proqram
çərçivəsində hər həftənin cümə günü talassemiyalı xəstələr üçün paytaxtın müxtəlif müəssisələrində və
bölgələrdə qanvermə aksiyaları keçirilir.
Mehriban xanımın ötən ay Fransaya etdiyi səfər və yüksək səviyyədə keçirdiyi müxtəlif görüşlərə
dünyanın ən nüfuzlu KİV-lərinin böyük diqqət ayırması da ölkəmizin birinci xanımının şəxsiyyətinə, onun
ictimai-siyasi fəaliyyətinə yönəlmiş hədsiz marağın bir nümunəsi hesab edilə bilər. Mehriban xanım Əliyevanın
təşəbbüsü ilə Milli Məclisin müzakirəsinə amnistiya aktı layihəsinin təqdim edilməsi cəmiyyətdə birinci ledinin
humanizm kimi bəşəri dəyərlərə , Heydər Əliyevdən başlanan bu xeyirxah ənənəyə sadiqliyini təsdiqləyən
növbəti addım oldu. Mehriban xanım nəcib və xeyirxah əməllərinin siyahısına daha mühüm bir humanist aksiya
əlavə etməklə bir daha təsdiqləmiş oldu ki, rəhbərlik etdiyi Fondun fəaliyyəti ilk növbədə insanlara xeyirxahlıq
və nəciblik kimi dəyərlərin aşılanmasına yönəlmişdir.
Heydər Əliyev Fondu, başda qurumun rəhbəri Mehriban Əliyeva olmaqla Azərbaycan üçün davamlı
olaraq çalışmaqda, ölkəmizin gələcəyinin təmin edilməsinə sanballı töhfələr verməkdədir.
Nazilə Nərimanqızı
“İki sahil”, 16 may 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun yeni nailiyyətləri
ŞƏKİ
Şəki şəhərindəki R.Əfəndiyev adına 10 nömrəli orta məktəbin tədris korpusu 1937-ci ildə tikilib.
Sonrakı illərdə məktəbin həyətində əlavə yardımçı tikililər də inşa olunmuşdu. Lakin onlar son vaxtlar
demək olar ki, yararsız vəziyyətə düşmüşdü.
2006-cı ilin yayında həmin birmərtəbəli binalar söküldü, onların yerində yeni tədris binası ucaldıldı. Bu
yeni tədris binası "Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb" proqramı çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti, millət vəkili Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə tikilmişdir.
Bina üçmərtəbəlidir, 12 otaqdan ibarətdir, 220 şagirdlikdir. Yeni inventar və avadanlıqlarla təchiz
olunmuşdur, Belə ki, buraya 110 təzə parta, 220 şagird stullu, 11 yazı taxtası, 11 şkaf, 11 paltarasan və 11
müəllim stulu alınmışdır.
Şəki şəhər R.Əfəndiyev adına 10 nömrəli orta məktəbdə hazırda 950 şagird təhsil alır. Onların təlimtərbiyəsi ilə 170 nəfərdən çox müəllim və tərbiyəçi məşğul olur.
* **
Şəkinin İncə-Zunud kəndindəki 240 yerlik məktəb binasının inşasına (Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi
ilə) 2005-ci ilin iyun ayında başlanmış və 2006-cı ilin aprelində tikinti işləri başa çatdırılmışdır.
Məktəb binası 16 otaqdan ibarətdir.
Yeni məktəb binası istifadəyə verilərkən bura 130 parta, 260 şagird stulu, 52 stul, 29 paltarasan, 6
kompüter üçün və 13 yazı stolu, 16 soba, 27 müxtəlif stollar, 27 şkaf gətirilmişdir.
***
2005-ci dərs ilində Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Şəki rayonundakı Oraban kəndində 200 yerlik
məktəb binası tikilib istifadəyə verilmişdir.
Bina yeni inventar və avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Belə ki, məktəbə 100 ədəd şagird masası, 11
ədəd yazı lövhəsi, 20 ədəd müəllim masası, 31 ədəd müəllim stulu, 17 ədəd şkaf verilmişdir.
Oraban kənd orta məktəbində hazırda 257 şagird təhsil alır ki, onların da təlim-tərbiyəsi ilə 37 müəllim
və tərbiyəçi məşğul olur.
QAX
Turaclı kənd orta məktəbi Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 2005-ci ilin dekabr ayında tikilib, 240
yerlikdir. Müasir üslubda tikilmiş həmin məktəb parta, stol, stul, şkaf, yazı taxtası, mebel və digər avadanlıqlarla
təchiz olunmuşdur. Məktəbin cari dərs ilində informasiya və kommunikasiya qurğuları ilə təmin olunması da
nəzərdə tutulmuşdur.
***
Qax şəhərindəki 1 nömrəli məktəbin bir əsrə bərabər tarixi vardır. Məktəbin yeni tədris binası 2006-cı
ildə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə tikilmiş, cari dərs ilinin sentyabrında istifadəyə verilmişdir. 260
şagird yeri olan bu məktəb lazımi avadanlıqlarla da təchiz olunmuş-dur. Burada müasir tələblərə cavab verən
fənn kabinetləri də fəaliyyət göstərir. Məktəbdə 8 yeni kompüteri olan informatika otağı da təşkil edilmişdir.
İnformasiya şöbəsi
"Azərbaycan müəllimi", 18 may 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondu ilə tanışlıq
(Luvr muzeyinin direktoru Anri Luaret mayın 29-da Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur)
Luvr muzeyinin direktoru Anri Luaret mayın 29-da Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur.
Fondun əməkdaşı hörmətli qonağa Heydər Əliyev Fondunun yaranma tarixi, məqsədləri, fəaliyyəti barədə
məlumat verdi.
Bildirildi ki, fondun əsas məqsədləri görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin zəngin irsini öyrənmək
və təbliğ etməkdən, Azərbaycanın sosial-iqtisadi, mədəni tərəqqisinə yönəlmiş genişmiqyaslı fəaliyyəti barədə
gələcək nəsillərdə, xarici qonaqlarda əyani təsəvvür yaratmaqdan, Azərbaycan mədəniyyəti və tarixinin geniş
təbliği ilə əlaqədar aparılan işlərə kömək göstərməkdən ibarətdir. Son iki ildə respublikanın bütün regionlarında,
ən ucqar kəndlərdə fondun təşəbbüsü ilə 200-ə yaxın müasir tipli məktəb binası tikilib istifadəyə verilmiş, bütün
lazımi avadanlıqla təmin edilmişdir. Fond həm də səhiyyə sahəsində, elmin, mədəniyyətin inkişafına,
informasiya texnologiyalarının tətbiqinə dair bir neçə layihə həyata keçirmişdir. Beynəlxalq təşkilatlarla sıx
əməkdaşlıq edən fond tərəfindən Rusiyada nəşr olunmuş 5 min müxtəlif adda dərslik, elmi, bədii ədəbiyyat
alınıb respublikamızın ali məktəblərinə paylanmışdır. 1674-cü ildə Parisdəki Versal sarayında yaradılmış və
Dünya Mədəni İrs siyahısına salınmış açıq səma altındakı iki nadir heykəlin fond tərəfindən bərpası barədə
verilən məlumat qonağı razı saldı.
Luvr muzeyinin direktoru Anri Luaret və onu müşayiət edən qonaqlar sonra fondun muzeyinə
baxdılar. Ulu öndərin şəxsi arxivindən götürülmüş və onun fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərini əhatə edən
eksponatlara, fenomen şəxsiyyətin həyatının ən müxtəlif məqamlarını əks etdirən və tariximizin bütöv bir dövrü
barədə geniş təsəvvür yaradan sənədlərə diqqətlə tamaşa edən fransalı qonaq görkəmli siyasi xadim Heydər
Əliyevin orta və ali məktəblərdə yalnız "əla" qiymətlərlə oxumasına diqqət yetirdi. Onun Moskvada keçmiş
SSRİ hökumətinin rəhbərlərindən biri kimi, eləcə də müstəqil dövlət quruculuğuna başlayan gənc Azərbaycan
dövlətinin lideri kimi genişmiqyaslı fəaliyyətini yüksək dəyərləndirdi. Fransa-Azərbaycan dostluğunun
təməlinin də məhz onun ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövrlərdə qoyulduğunu vurğuladı, müdrik dövlət xadimi
Heydər
Əliyevin
xatirəsinə
Fransada
hər
zaman
böyük
ehtiram bəsləndiyini
söylədi.
Luvr muzeyinin direktoru Anri Luaret fondun xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı, görkəmli siyasi xadim Heydər
Əliyevin adını yaşadan fondla tanışlığın, bu qurumun çoxşaxəli fəaliyyətinin onda zəngin təəssürat
doğurduğunu dedi.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban
xanım Əliyevanın adından qonağa fondun layihəsi əsasında hazırlanmış "Qarabağ xanəndələri" musiqi albomu
hədiyyə edildi.
Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev qonaqla birlikdə olmuşdur.
“Azərbaycan”, 30 may 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondu ilə "Or-Avner" Beynəlxalq Fondu arasında
əməkdaşlıq sazişi imzalanmışdır
Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva MDB
Yəhudi İcmaları Federasiyasının və "Or-Avner" Beynəlxalq Fondunun prezidenti Lev Levayevin rəhbərlik
etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşmüşdür.
Mehriban xanım qonaqlara Heydər Əliyev Fondunun yaranma tarixi, məqsədləri, fəaliyyəti barədə
məlumat verdi. Bildirdi ki, fond yarandığı vaxtdan Azərbaycanın mədəniyyəti və tarixinin geniş təbliği, əhalinin
sağlamlığının mühafizəsi, ekoloji mühitin sağlamlaşdırılması, informasiya texnologiyalarının tətbiqi, sosial
problemlərin həlli ilə əlaqədar bir sıra genişmiqyaslı layihələr həyata keçirmişdir. Son iki ildə respublikanın
bütün regionlarında, ən ucqar kəndlərdə fondun təşəbbüsü ilə 200-ə yaxın müasir tipli məktəb tikilib istifadəyə
verilmiş, bütün lazımi avadanlıqla təmin edilmişdir. Beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edən fond BMT-nin
İnkişaf Fondu ilə birlikdə "Kor və görmə qabiliyyəti zəif olan insanların informasiya texnologiyalarına çıxışının
təmin edilməsinə dair" layihəni uğurla başa çatdırmışdır. Ötən il Latın Mədəniyyəti Akademiyası və Vaşinqton
Elmlər Akademiyası ilə birgə keçirilən konfranslar da səmərəli olmuşdur. Fond Pakistanın zəlzələdən zərər
çəkmiş Müzəffərabad şəhərində qızlar üçün müasir təhsil kompleksi inşa etməklə yanaşı, Fransanın Versal
sarayında və parkında iki abidənin də bərpa işlərini aparır. Fondun "Dini tolerantlığın ünvanı - Azərbaycan"
layihəsi çərçivəsində Bakıda Pravoslav kilsəsinin, məscidlərin yenidən qurulması başa çatdırılmışdır.
Mehriban Əliyeva dünyanın ən inkişaf etmiş xalqlarından biri olan yəhudilərin Azərbaycanda qədim tarix və
mədəniyyətinin mövcudluğunu xatırladaraq yəhudi uşaqları üçün təməli qoyulan təhsil mərkəzinin inşasının da
ölkəmizdə tolerantlığın yeni bir təzahürü olduğunu bildirdi. Bundan əvvəl də dünya yəhudilərinin nüfuzlu
təşkilatları ilə fond arasında əlaqə yaradıldığını bildirdi, "Or-Avner" Beynəlxalq Fondu ilə əməkdaşlığın da
səmərəli olacağını söylədi.
Lev Levayev Azərbaycan Prezidenti ilə görüşlərinin qəlbində silinməz iz qoyduğunu bildirdi,
Mehriban xanımın rəhbərlik etdiyi fondun ölkə daxilində və xaricdə kifayət qədər nüfuzlu bir qurum kimi
tanındığını, qəbul edildiyini vurğuladı. O, rəhbərlik etdiyi qurumun Heydər Əliyev Fondu ilə əməkdaşlığa
xüsusi əhəmiyyət verdiyini söylədi.
Heydər Əliyev Fondu ilə "Or-Avner" Fondu arasında 3 il müddətində təhsil, səhiyyə, mədəniyyət,
sosial təyinatlı obyektlərin tikintisi, yenidən qurulması, maddi təchizatı sahəsində əməkdaşlığı nəzərdə tutan
saziş imzalandı. Sənədi Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva və "Or-Avner" Fondunun
prezidenti Lev Levayev imzaladılar.
L.Levayev müsahibəsində dedi ki, görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin adını daşıyan fondun
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm, Bakıda təməli qoyulan yəhudi təhsil mərkəzinin xalqlarımız arasında
dostluq münasibətlərinin inkişafına səmərəli kömək göstərəcəyinə inanır və imzalanan sazişin real nəticələri
olacağına əminəm. O əlavə etdi ki, rəhbərlik etdiyi qurum 1992-ci ildə yaradılmışdır, Rusiyada fəaliyyət
göstərir. Heydər Əliyev Fondu kimi genişmiqyaslı layihələr həyata keçirməsə də, MDB ölkələrində xeyli sayda
təhsil kompleksi inşa etmiş, səhiyyə və sosial yönümlü layihələri reallaşdırmışdır.
AzərTAc
1 iyun 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondu uşaq hüquqlarının qorunmasında fəal iştirak edir
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə təqdimat mərasimi
keçiriləcək
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi "Heç bir uşağı nəzərdən qaçırmayaq"
kampaniyası çərçivəsində uşaq hüquqlarının təbliği və müdafiəsi sahəsində fəaliyyətləri ilə seçilmiş qurum və
şəxslərin mükafatlandırılmasını həyata keçirir. 2006-cı ildən başlayaraq keçirilən mükafatlandırma
kampaniyasının əsas məqsədi uşaqlar üçün, uşaqlarla işləyən təşkilat və şəxslərin fəaliyyətini qiymətləndirmək,
apardıqları işlərə cəmiyyətin diqqətini yönəltmək və uşaqlara dair fəaliyyətlə məşğul olmağa daha çox təşkilat
və şəxsləri cəlb etməkdən ibarətdir.Dünən Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində (BMM) bu kampaniya çərçivəsində
2007-ci il üçün yeddi nominasiya üzrə qalib elan olunmuş, qurum və şəxslərin mükafatlandırma mərasiminin
keçirilməsi ilə bağlı mətbuat konfransı keçirildi. Tədbirdə çıxış edən Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə
Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Sənubər Əliyeva uşaqların hüquqlarının təbliği və müdafiəsinin günün aktual
məsələlərindən olduğunu vurğuladı: "Uşaqların hüquqlarını müdafiə etmək hər birimizin borcudur. Biz bu işdə
geniş təbliğat işləri aparmaqla, ictimaiyyətin maarifləndirilməsinə də köməklik göstərməliyik. Bu baxımdan,
belə sorğuların keçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Uşaq hüquqlarının qorunması sahəsində xidmətləri
olanlara mükafatlar təqdim etməyimiz müxtəlif qurum və təşkilatları bu işdə daha fəal olmağa çağırmaqla
yanaşı, onları daha da həvəsləndirir. Tədbirlərin vaxtaşırı keçirilməsi bu xeyirxah işdə digər qurum və
təşkilatlara da stimul verir".
Xatırladaq ki, 2006-cı ildə birinci dəfə keçirilən mükafatlandırma mərasimi zamanı uşaqlarla bağlı
fəaliyyətin müxtəlif sahələrini əhatə edən yeddi nominasiya üzrə qaliblər müəyyən edilib. 2006-cı ildə
apardıqları işə görə uşaq hüquqlarının müdafiəsi və ya təbliği sahəsində ilin dövlət qurumu kimi-Təhsil
Nazirliyi, İlin Adamı nominasiyası üzrə isə - Heydər Əliyev Fondunun Prezident, YUNESKO və İSESKO-nun
xoşməramlı səfiri, millət vəkili Mehriban xanım Əliyeva layiq görülüb. Hər il keçirilməsi nəzərdə tutulan bu
mərasimin Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Respublika Uşaq Təşkilatı, Hüquq Dünyası
Təşkilatı, Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzi, Təmiz Dünya ictimai birliyinin nümayəndələrindən ibarət
olan Təşkilat Komitəsi də yaradılıb. Təşkilat Komitəsi mart-may aylarında bir neçə iclas keçirib və mükafatın
verilməsi ilə bağlı əsas məqamları müəyyənləşdirib.
Tədbirin sonunda may-iyun ayları ərzində QHT-lər arasında keçiriləcək sorğuya əlavə olaraq
respublikanın 5 iri şəhər və rayonunda əhali arasında sorğuların təşkil ediləcəyi də bildirildi. Bu sorğular
vasitəsilə yeddi nominasiya üzrə namizədlər müəyyənləşdiriləcək. İyun ayının 10-a kimi sorğuların
yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Bundan sonra isə əldə olunan materiallar təhlil edilərək, nominasiyalar üzrə
qaliblərə mükafatlar təqdim ediləcək. Mərasim iyun ayının 15-də Milli Qurtuluş Günündə M.Maqomayev adına
Dövlət Filarmoniyasında gerçəkləşəcək.
KÜBRA
“Səs”, 6 iyun 2007-ci il

74

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Xarici şirkətlərin Heydər Əliyev Fonduna hədiyyə etdiyi müasir tibb avadanlığı
Səhiyyə nazirliyinə təqdim olunmuşdur
İyunun 8-də Heydər Əliyev Fondunda Almaniyanın tanınmış "Fresenius Medical Care" və "Karl Storz"
şirkətlərinin hədiyyə etdiyi tibb avadanlığının rəsmi təqdim edilməsi mərasimi olmuşdur.
"Fresenius Medical Care" şirkətinin nümayəndələri Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və
İSESKO-nun Xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevaya məlumat verdilər ki,
təqdim edilən humanitar yardım dünyada müasir tibb avadanlığı kimi sayılan 2 ədəd autogemotransfuziya
aparatından və 4 ədəd dərman preparatlarının dəqiq doza ilə ötürülməsini təmin edən aparatdan ibarətdir. 130
min avro dəyərində olan bu aparatlar müasir cərrahiyyə sahəsində yeni texnologiyanın tətbiqi baxımından
yüksək qiymətləndirilir. Analoqu olmayan autogemotransfuziya aparatının başlıca funksiyası xəstənin əməliyyat
zamanı itirilən qanının yenidən ona qaytarılmasını təmin etməkdir. Qanın bu yolla transfuziyası xəstənin qan
vasitəsilə müxtəlif virus infeksiyalarına, o cümlədən hepatit B, C, eləcə də immunçatışmazlığı virusuna
yoluxma ehtimalını tamamilə aradan qaldırır. Donor qanına ehtiyacı aradan qaldıran aparat həm də əməliyyat
zamanı böyük qan itkisinin qarşısını alır.
Dərman preparatlarının dəqiq doza ilə ötürülməsini təmin edən aparatın isə uzun müddət və müəyyən
miqdarda təyin edilmiş dərman qəbuluna ehtiyacı olan onkoloji xəstələr üçün həyati əhəmiyyəti var.
Azərbaycanın birinci xanımı dəyərli, ölkəmiz üçün çox gərəkli olan tibb avadanlığının təmənnasız
olaraq Fonda verilməsinə görə "Fresenius Medical Care" şirkətinə razılığını bildirdi. 2006-cı ildən başlanan
əməkdaşlıq çərçivəsində şirkətin ötən il də Heydər Əliyev Fonduna 200 min avro dəyərində 10 ədəd hemodializ
aparatı hədiyyə etdiyini, Fondun bu aparatları Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyinə bağışladığını xatırlatdı.
Bildirildi ki, yeni cərrahiyyə texnologiyaları ilə tanınan "Karl Storz" şirkətinin Heydər Əliyev Fonduna
bağışladığı 103 min avro dəyərində müasir endoskopik uroloji avadanlıq və aparatlar isə müalicə metodlarını
yüksəltməyə və dünya standartları səviyyəsində aparmağa imkan verir. Bu avadanlıqlar kişilərdə prostat vəzinin
adenomasında, sidik kisəsinin müxtəlif xəstəliklərində, kəskin və xroniki böyrək çatışmazlığında diaqnostika
imkanlarını genişləndirməyə və uroloji xəstələrin radikal müalicəsində əvəzsiz rol oynayır.
Mehriban xanım xarici şirkətlərin Fonda bağışladığı tibb avadanlığının rəsmən Səhiyyə Nazirliyinə
verilməsi barədə sənədləri nazir Oqtay Şirəliyevə təqdim etdi, tövsiyələrini söylədi.
AzərTAc
09.06.2007
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Avropa Şurasında “Qeyri-hökumət təşkilatlarının sivilizasiyalararası dialoqun
inkişaf etdirilməsində rolu /Heydər Əliyev Fondu/” adlı bəyanat yayılmışdır
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayeva “Qeyri-hökumət
təşkilatlarının sivilizasiyalararası dialoqun inkişaf etdirilməsində rolu /Heydər Əliyev Fondu/” adlı bəyanatı
Avropa Şurasında yaymışdır. Bəyanatda deyilir:
“Sivilizasiyalar və mədəniyyətlərarası dialoqun genişləndirilməsi məsələsinin Avropa, habelə dünya
ictimaiyyətinin gündəliyində duran yüksək öncüllüyə malik məsələ olduğunu, həm mədəniyyət, həm də
dinlərarası tolerantlığın bu dialoqun ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu, qeyri hökumət təşkilatlarının həmin
prosesdəki rolunun həm milli, həm də beynəlxalq səviyyələrdə mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini, əsasən
müsəlman ölkəsi olan və yüksək milli dəyərlərə malik Azərbaycan Respublikasının tarixən özünün etnik, dini
müxtəliflik və tolerantlıq ənənələrinə görə tanındığını, Azərbaycan hökumətinin bu müxtəlifliyi inkişaf
etdirmək, ksenofobiya və dini qeyri-tolerantlığın bütün formalarını rədd etmək siyasətinin beynəlxalq
ictimaiyyət tərəfindən tanınaraq təqdir olduğunu nəzərə alaraq, biz – bu bəyanatı imzalayanlar bununla Heydər
Əliyev Fondunun - Azərbaycanda ən böyük və nüfuzlu QHT-nin mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqun inkişaf
etdirilməsi sahəsindəki fəaliyyətini və təcrübəsini xüsusi vurğulayaraq, aşağıdakıları bəyan edirik:
-mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqa dair çoxsaylı, o cümlədən beynəlxalq forumların və konfransların
keçirilməsi;
-“Mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqun, tolerantlığın ünvanı Azərbaycan” layihəsi çərçivəsində Bakıda
ortodoksal kilsəsinin bərpasına yardım göstərilməsi;
-Or Avner Beynəlxalq Fond ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Bakıda bir yəhudi məktəbini, bir uşaq
bağçasını, yəhudi tarix və mədəniyyət muzeyini özündə birləşdirən Yəhudi Mədəniyyət Kompleksinin tikintisi;
-“Tolerantlığın ünvanı Azərbaycan” layihəsi çərçivəsində Bakıda bir neçə məscidin bərpası;
-Azərbaycandakı gürcü məktəbləri üçün gürcü dilində dərsliklərin çap olunması;
-2008-ci ildə Bakıda YUNESKO ilə əməkdaşlıq çərçivəsində regional təhsil konfransının keçirilməsi;
-Fransanın Versal şəhərində Dünya Mədəniyyət İrsi siyahısına daxil edilmiş iki abidənin bərpası.
Biz – bu bəyanatı imzalayanlar Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev Fondunun bu sahədəki
fəaliyyətini yüksək səviyyədə təqdir edir və keçirilməkdə olan sivilizasiyalararası dialoqa layiqli töhfə olduğunu
təsdiqləyir, daha geniş beynəlxalq səviyyədə öyrənilməyə təqdim edirik”.
Bəyanatı Avropanın 60-dan artıq tanınmış və böyük nüfuza malik deputatı imzalamışlar. Bəyanata imza
atmış Almaniya, İrlandya, İngiltərə, Çexiya, Bolqarıstan, Rusiya, Moldova və digər ölkələrin deputatları Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı
Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən tədbirləri yüksək qiymətləndirmiş, bəyanatda qeyd
olunan müddəaları təqdir etmiş və Heydər Əliyev Fondunun bu təcrübəsinin başqa dövlətlərdə yayılmasını
məqsədəuyğun hesab etmişlər.
AzərTAc
27 iyun 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunda "Muğam" jurnalının ilk nömrəsinin və "Muğam-antologiya"
layihəsi çərçivəsində çap olunmuş nəşrlərin təqdimatı keçirilmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun prezidenti
Mehriban Əliyevanın çıxışı
İyulun 2-də Heydər Əliyev Fondunda Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun təsis etdiyi
"Muğam" jurnalının ilk nömrəsinin və "Muğam-antologiya" layihəsi çərçivəsində çap olunmuş Səfiyəddin
Urməvinin (1217-1294) "Şərəfiyyə risaləsi" və "Kitabül-ədvar", habelə Fətullah Şirvaninin (1417-1486)
"Musiqi məcəlləsi" əsərlərinin təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
"Muğam" jurnalının baş redaktoru Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun (AMDF) prezidenti
Mehriban xanım Əliyevadır. AMDF nəzdindəki "Muğam mərkəzi"ndə tərtib edilmiş və "Şərq-Qərb"
mətbəəsində Azərbaycan, ingilis və rus dillərində çap olunmuş jurnalın birinci nömrəsinin oxuculara
ünvanlanmış ön sözdə Mehriban xanım Əliyeva nəşrin konsepsiyası haqqında məlumat verir.
Oxucular Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun muğamla bağlı
keçirdiyi müxtəlif tədbirlərdən, YUNESKO-nun Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin təməlinin qoyulması
mərasimindən, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin görkəmli musiqiçilərlə görüşündə çəkilmiş fotoşəkillərin
də verildiyi jurnalda Cəmilə Həsənovanın görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun simfonik muğamları haqqında
məqaləsi, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Heyətinin sədri, xalq artisti, professor Firəngiz Əlizadə, qədim
xalq çalğı alətləri ansamblının bədii rəhbəri Məcnun Kərimovla müsahibələrlə, xalq artisti Alim Qasımov,
zəmanəmizin görkəmli violonçel ustalarından biri Yo-Yo-Ma haqqında məqalələrlə tanış ola biləcəklər. Bundan
əlavə, klassik muğamların məzmunu və strukturuna da ayrıca məqalənin yer aldığı jurnalın "Tarixin səhifələri"
bölməsində müxtəlif illərə təsadüf edən və muğamla bağlı olan hadisələr haqqında xülasə verilir, "Qədim
dövrlərdən xəbər verən musiqi" məqaləsində Şərq vokal məktəbindən bəhs olunur. Jurnalda milli musiqi
alətlərimiz tar və qaval, xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin "Muğam" poemasından parçalar da verilmişdir.
Səfiyəddin Urməvinin "Kitabül-ədvar" və "Şərəfiyyə risaləsi", Fətullah Şirvaninin "Musiqi məcəlləsi"
kitabları haqqında da qısa xülasələrin verildiyi jurnalın ilk nömrəsinin son səhifələrində "Biz muğam haqqında
nə bilirik və onun gələcəyi varmı?"- sorğusuna müxtəlif peşə sahiblərinin cavabları da dərc olunmuşdur.
Nəşrin baş redaktoru Mehriban xanım Əliyeva mərasimdə çıxış etmişdir.
- Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz qonaqlar!
Mən sizi Heydər Əliyev Fondunda salamlayıram, sizi bu gün burada görməyə çox şadam. İlk növbədə,
mən bizim hamımızı Azərbaycanın iki böyük qələbəsi münasibətilə təbrik etmək istərdim.
Bildiyiniz kimi, bədii gimnastika üzrə 23-cü Avropa çempionatı paytaxtımızda çox uğurla keçmişdir və
bizim idmançılarımız bu yarışlarda çox yüksək nailiyyətlər əldə ediblər. Yığma komandamız bürünc medal
qazanıb, gimnastımız Aliyə Qarayeva isə qızıl medala layiq görülərək, Avropa çempionu olmuşdur.
Əlbəttə bu, Azərbaycan idmanının çox böyük qələbəsidir. Bu gün bizim ölkəmiz bədii gimnastika üzrə
dünyanın beş aparıcı dövləti arasındadır və bu münasibətlə mən sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Eyni zamanda, Azərbaycanın mədəni həyatında da çox əlamətdar bir hadisə baş veribdir. Bildiyiniz
kimi, Qobustan dövlət tarixi-bədii qoruğu YUNESKO-nun Dünya Mədəni İrs siyahısına salınmışdır. Bu qərar
YUNESKO-nun ümumdünya İrs Komissiyasının Yeni Zelandiyada keçirilən 31-ci sessiyasında qəbul olunub və
hesab edirəm ki, bu da bizim çox böyük qələbəmizdir. Çünki bu, o deməkdir ki, Qobustan təkcə Azərbaycan
üçün yox, bütün bəşəriyyət üçün çox əhəmiyyətli, çox dəyərli tarixi və mədəni abidədir. Çox namizədlər
arasında məhz bizim tarixi abidəmiz seçilib və bu münasibətlə də mən sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Əziz qonaqlar!
Bu gün biz "Muğam" jurnalını sizin diqqətinizə təqdim edirik. Bu muğamın çoxəsrlik tarixində
bütövlükdə muğama həsr olunmuş ilk jurnaldır və əlbəttə ki, bütün muğamsevərlər üçün böyük bir hədiyyədir.
Jurnal 3 dildə - Azərbaycan, ingilis və rus dillərində çap olunubdur. Bu da jurnalın yayılma dairəsini xeyli
genişləndirib və mən əminəm ki, o, təkcə ölkəmizdə yox, dünyanın bir neçə ölkəsində öz oxucusunu tapa
biləcəkdir.
Bildiyiniz kimi, Heydər Əliyev Fondu muğama dəstək olan bir sıra layihələr həyata keçirir. Bunlar
"Muğam-İrs", "Muğam dünyası", "Muğam ensiklopediyası", "Muğam-internet", "Muğam-dəstgah", "Muğamantologiya" layihələridir. Bütün bu layihələr barəsində ətraflı məlumatı siz bu jurnalın səhifələrində tapa
biləcəksiniz.
Son illər ölkəmizdə muğama çox böyük maraq, çox böyük dəstək var. Çox sevindirici haldır ki, bizim
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gənclərimiz də muğam sənətini əsrlərin sınağından keçmiş bir sərvət kimi dəyərləndirirlər. Biz gərək bu sərvəti
həm qoruyaq, həm də gələcək nəsillərə çatdıraq. Bizim bu jurnal məhz bunun üçün təsis olunub və buna xidmət
edəcəkdir.
Eyni zamanda, bu gün sizin diqqətinizə üç yeni kitab təqdim olunur. Bunların nəşri Heydər Əliyev
Fondu ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutunun birgə fəaliyyətinin nəticəsidir. Bu
nəşrlər həm kitab, həm də disk şəklində hazırlanıb və muğamın tədqiqi ilə məşğul olan musiqişünaslar üçün
böyük bir töhfədir. Əlyazmalar İnstitutu ilə əməkdaşlığımız davam edir və mən inanıram ki, yaxın gələcəkdə
yeni-yeni nəşrlər hazırlanacaq və oxuculara çatdırılacaqdır.
Bu gün mən böyük sevinc hissi ilə demək istərdim ki, paytaxtımızda Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin
tikintisi davam edir. Siz yəqin ki, yaxşı xatırlayırsınız, biz bu layihəni birgə müzakirə edirdik. Memarlıq
baxımından birgə layihə seçmişdik. Çox gözəl binadır, həm müasirdir, həm gözəldir, həm də bizim
ənənələrimizə uyğundur. Muğam Mərkəzi 2008-ci ilin əvvəllərində istifadəyə veriləcəkdir. Mən əminəm ki, bu
mərkəz həm sənət evinə, həm muğam məktəbinə, həm muğam muzeyinə, həm də ki, bizim musiqimizə həsr
olunmuş bir abidəyə çevriləcəkdir.
Bu gün buraya toplaşan bütün insanların taleyində muğam xüsusi bir yer tutur. Çoxlarınız muğam
sənətinə, demək olar ki, bütün ömrünüzü həsr edirsiniz. Mən sizi belə bir jurnalın işıq üzü görməsi münasibətilə
ürəkdən təbrik edirəm. İnanıram ki, bizim yeni jurnal həm muğama aid tədqiqatlara yeni təkan verəcək, həm də
muğamı populyarlaşdıracaqdır. Bizimlə bu jurnalın hazırlanmasında və muğama həsr olunmuş digər layihələrdə
əməkdaşlıq edən, bizə dəstək verən bütün insanlara dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mən sizə möhkəm
cansağlığı, uğurlar və xoşbəxtlik arzulayıram.
Çox sağ olun.
***
Sənətşünaslıq doktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Zemfira SƏFƏROVA
yeni jurnalı və nəşrləri Azərbaycan ictimaiyyəti üçün önəmli və əlamətdar hadisə kimi səciyyələndirmişdir. O
demişdir ki, xalqımızın musiqi irsinin ən qiymətli incisi olan muğama həsr edilmiş və orta əsrlərdə yazılmış üç
risalənin və "Muğam" jurnalının təqdimatı musiqiçilər üçün böyük töhfədir. Bir xalqın musiqi mədəniyyətindən,
musiqi irsindən yalnız o vaxt danışmaq olar ki, o xalq öz dəyərlərini qiymətləndirə və yaşada bilsin. Bu
baxımdan qloballaşma dövründə musiqi dəyərlərimizin qorunması, gələcək nəsillərə çatdırılması çox vacibdir.
Z.Səfərova vurğulamışdır ki, Azərbaycan muğamı hazırda özünün dirçəliş dövrünü yaşayır. Böyük
muğam layihələri həyata keçirilir. Bu layihələr çərçivəsində bu gün təqdim olunan üç risalə orta əsr musiqi
mədəniyyətimizin güzgüsüdür. Sənətşünas risalələr haqqında ətraflı məlumat vermiş, onların nəşri sahəsində
böyük xidməti olan Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür etmişdir.
Muğam ifaçısı, xalq artisti Alim QASIMOV jurnalın nəşri münasibətilə musiqisevərləri təbrik etmiş,
muğamın Azərbaycanda, habelə dünyada təbliği baxımından nəşrin əhəmiyyətini vurğulamışdır. Başda
Mehriban xanım olmaqla, jurnalın ərsəyə gəlməsində zəhməti olan hər kəsə muğamsevərlər adından təşəkkür
edən xanəndə qısa muğam parçası ifa etmişdir.
Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru, xalq artisti Siyavuş KƏRİMİ demişdir ki, jurnalın və
kitabların nəşri milli musiqimizin təbliğində, o cümlədən gənclərə dəqiq çatdırılmasında çox mühüm
təşəbbüsdür. Mehriban xanımın muğamın tədqiqinin muğam ifaçılığından çox-çox geridə qalması fikrini
xatırladan S.Kərimi Azərbaycan musiqişünaslarının xarici ölkələrin arxiv və muzeylərində saxlanılan əsərlərinin
tapılıb öyrənilməsinin vacibliyini vurğulamışdır.
AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, filologiya elmləri doktoru
Məmməd ADİLOV "Muğam-antologiya" layihəsi çərçivəsində buraxılmış əsərlərin Azərbaycan musiqi elminin
tədqiqinə böyük töhfə verdiyini bildirmişdir.
Jurnalın ərsəyə gəlməsindən çox sevindiyini söyləyən xalq artisti, professor Arif BABAYEV demişdir
ki, hazırda Azərbaycanda muğam çox sürətlə inkişaf edir, yayılır. Bu işdə Mehriban xanımın əməyi böyükdür.
A.Babayev "Qızıl ürək" beynəlxalq mükafatı alması münasibətilə Mehriban xanımı bir daha təbrik
etmişdir.
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı İdarə Heyətinin sədri, xalq artisti Firəngiz ƏLİZADƏ muğamın
təbliğinin ümumbəşəri əhəmiyyətinə toxunmuşdur. O, Mehriban xanımın muğamın təbliğindəki xüsusi
xidmətlərini vurğulamış, muğam ifaçılarına göstərilən diqqəti yüksək qiymətləndirmişdir. F.Əlizadə "Muğam"
jurnalının nəşrə başlamasını muğamın təbliği işində yeni mərhələ kimi səciyyələndirmişdir.
AzərTAc
“Xalq qəzeti, 3 iyul 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Ucarda daha bir məktəb binası tikilir
Heydər Əliyev Fondu respublikamızın bütün bölgələrində, o cümlədən Ucar rayonunda ümumtəhsil
məktəblərinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində ciddi layihələr həyata keçirir.
Rayon təhsil şöbəsindən AzərTAc-ın müxbirinə bildirmişlər ki, hazırda fondun təşəbbüsü ilə rayonun iri yaşayış
məntəqələrindən olan Alpı kəndində 200 yerlik orta məktəb binası inşa olunur. Yeni təhsil ocağı bu ilin
sonunadək istifadəyə veriləcəkdir. Müasir memarlıq üslubunda tikilən, hər cür şəraiti olacaq məktəb binası
kənddə təhsilin müasir standartlar səviyyəsində qurulmasına imkan verəcəkdir.
Kəndin sakinləri, xüsusilə müəllim və şagird kollektivləri göstərilən diqqət və qayğıya görə Fondun
prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevaya
dərin minnətdarlıq edirlər.
AzərTAc
14 iyul 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Qars Qafqaz Dövlət Universitetində
Heydər Əliyevə həsr olunmuş tədris mərkəzi yaradılır
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə Qars Qafqaz Dövlət Universitetində türk dünyasının
böyük oğlu Heydər Əliyevə həsr olunmuş tədris mərkəzi yaradılır.
Azərbaycanın Qars şəhərindəki baş konsulluğundan bildirmişlər ki, universitetin binasında ayrılmış 150
kvadratmetr sahədə hazırda təmir işləri davam etdirilir. Təmir başa çatdıqdan sonra mərkəzdə Heydər Əliyevin
həyatını və fəaliyyətini əks etdirən xüsusi guşə, Azərbaycanın tarixinə, ədəbiyyatına aid kitabxana, oxu zalı,
kompyuter salonu fəaliyyət göstərəcəkdir.
Azərbaycan ilə bağlı tədbirlərin keçirilməsi də nəzərdə tutulan mərkəz yeni tədris ilində istifadəyə
veriləcəkdir.
Türkiyədə ilk dəfə olaraq Qars Qafqaz Dövlət Universitetində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı bölməsi
açılmışdır. 2004-cü ildən etibarən bölməyə tələbə qəbulu aparılır.
“Xalq qəzeti”, 25 iyul 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondu ilə tanışlıq
(Tacikistan Prezidenti Emoməli Rəhmon avqustun 13-də Heydər Əliyev Fondunda
olmuşdur)
Tacikistan Prezidenti Emoməli Rəhmon avqustun 13-də Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Tacikistan dövlətinin başçısını burada səmimiyyətlə qarşıladı. Qonaqlar
əvvəlcə kinozalda Fondun fəaliyyətindən, həyata keçirdiyi layihələrdən söhbət açan sənədli filmə baxdılar.
Sonra Tacikistan Prezidentinə Azərbaycan xalqının ümummilli liderinin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq
yaradılmış Fondun fəaliyyəti barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, Fondun əsas məqsədi Prezident Heydər
Əliyevin zəngin irsini öyrənmək və təbliğ etməkdən, onun Azərbaycanın sosial-iqtisadi, mədəni tərəqqisinə
yönəlmiş genişmiqyaslı fəaliyyəti barədə gələcək nəsillərdə, ölkəmizin qonaqlarında əyani təsəvvür
yaratmaqdan, dahi şəxsiyyətin müəllifi olduğu regional layihələrin həyata keçirilməsini dəstəkləməkdən,
Azərbaycan mədəniyyəti və tarixinin geniş təbliği ilə əlaqədar aparılan işlərə kömək göstərməkdən ibarətdir.
Prezident İlham Əliyev Tacikistan rəhbərinə ümummilli liderimizin şəxsi arxivindən götürülmüş və onun
fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərini əhatə edən eksponatlar barədə ətraflı məlumat verdi.
Tacikistan Prezidenti Emoməli Rəhmon fenomen şəxsiyyət Heydər Əliyevin həyatının ən müxtəlif
məqamlarını əks etdirən və Azərbaycan tarixinin bütöv bir dövrü barədə geniş təsəvvür yaradan çoxlu
sənədlərlə, ulu öndərimiz haqqında kitablarla, dünyanın nüfuzlu siyasi, elm, mədəniyyət və incəsənət
xadimlərinin, dövlət və hökumət rəhbərlərinin müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu haqqında
fikirləri ilə tanış oldu, onların ümummilli liderimizlə müxtəlif görüşlərdə birgə çəkdirdikləri fotoşəkillərə böyük
maraqla baxdı.
Prezidentlər Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin maketinə də baxdılar. Tacikistan Prezidenti Fondun
xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı, ümummilli lider Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə dərin hörmətini, ulu öndərin
tacik xalqına göstərdiyi qayğını, onun Tacikistanda daim xatırlandığını bildirdi, Azərbaycan dövlətinin tərəqqisi
naminə dəyərli fəaliyyətində Fonda uğurlar arzuladı.
Tacikistan dövlətinin başçısına xatirə hədiyyələri təqdim edildi.
Prezident Emoməli Rəhmon da Fonda hədiyyə bağışladı.
Azərbaycan və Tacikistan prezidentləri Fondun eyvanından Bakının mənzərəsini seyr etdilər.
Ali qonaq Fonddan zəngin təəssüratla ayrıldığını söylədi.
AzərTAc
“Xalq qəzeti, 14 avqust 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondu ilə tanışlıq.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və İran İslam Respublikasının
Prezidenti Mahmud Əhmədinejad avqustun 21-də Heydər Əliyev Fondunda olmuşlar
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və İran İslam Respublikasının Prezidenti Mahmud
Əhmədinejad avqustun 21-də Heydər Əliyev Fondunda olmuşlar.
İran Prezidentinə ulu öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq yaradılan Fondun
fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verildi. Qeyd edildi ki, Fondun əsas məqsədi ümummilli liderin zəngin irsinin
öyrənilməsi, təbliğ edilməsi, ulu öndərin Azərbaycanın sosial-iqtisadi, mədəni tərəqqisinə yönələn
genişmiqyaslı fəaliyyəti barədə gələcək nəsillərdə əyani təsəvvür yaratmaqdır.
Qonaqları Fonddakı eksponatlarla tanış edən Prezident İlham Əliyev, ulu öndər Heydər Əliyevin
fəaliyyətinin müxtəlif dövrləri haqda ətraflı məlumat verdi.
İran Prezidenti ümummilli lider Heydər Əliyevin həyatının ən müxtəlif məqamlarını əks etdirən və
Azərbaycan tarixinin bütöv bir dövrü barədə geniş təsəvvür yaradan sənədlərlə tanış oldu. Ekspozisiyada milli
liderin beynəlxalq miqyaslı tədbirlərdəki çıxışları, kənd əməkçiləri ilə görüşləri, neft strategiyası əks
olunmuşdur.
Ulu öndərin hərbi kadrların yetişdirilməsinə diqqətindən, mədəniyyət, incəsənət, idmana göstərdiyi
qayğıdan danışıldı. Qonaqlar ulu öndərin müxtəlif ölkələrin liderləri ilə görüşlərini əks etdirən fotoşəkillərə
böyük maraqla baxdılar.
Prezident Mahmud Əhmədinejad Heydər Əliyev Fondunun xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.
İranın dövlət başçısına xatirə hədiyyəsi təqdim edildi.
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İran Prezidenti Mahmud Əhmədinejad piyada
dənizkənarı Milli parka gəldilər. Azərbaycanın dövlət başçısı dost ölkənin Prezidentinə ənənəvi üslubu
saxlamaqla, Bakının ən müasir standartlar səviyyəsində inkişafı üçün həyata keçirilən kompleks tədbirlərdən
söhbət açdı.
İran Prezidenti Azərbaycan paytaxtının qısa müddətdə tanınmaz dərəcədə dəyişdiyini, Bakının böyük
tikinti, quruculuq meydanına çevrildiyini söylədi. Paytaxt sakinləri dövlət başçılarını böyük səmimiyyətlə
qarşıladılar.
Prezident İlham Əliyev və Prezident Mahmud Əhmədinejad Bakının yaraşığı olan musiqili fəvvarəni
seyr etdilər.
Dənizkənarı Milli parkla tanışlıq İran Prezidenti Mahmud Əhmədinejadda zəngin təəssürat doğurdu.
AzərTAc
“Xalq qəzeti, 22 avqust 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondu Neftçala şəhər internat məktəbini
əsaslı təmir etdirəcəkdir
AzərTAc-ın müxbiri xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 23-də şəhid Mehman
Səfərov adına Neftçala şəhər internat əsas məktəbi ilə tanış olmuşdur.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, bu məktəbin əsası 1960-cı ildə qoyulmuşdur və indiyədək
burada heç bir təmir işi aparılmamışdır. Əsaslı təmirə ehtiyac duyulduğu bu təhsil ocağı 280 yerlik olsa da,
hazırda burada 313 şagird təhsil alır. Onların təlim və tərbiyəsi ilə 75 müəllim məşğul olur. İnternat məktəbində
əsasən imkansız ailələrin uşaqları təhsil alırlar.
Prezident İlham Əliyev xanımı Mehriban Əliyeva ilə birlikdə internat məktəbinin sinif otaqlarını,
yeməkxanasını, yataqxanasını gəzdi. Bildirildi ki, bu məktəbin əsaslı təmirini Heydər Əliyev Fondu öz öhdəsinə
götürmüşdür. Təmirdən sonra burada şagirdlərin təhsili və yaşaması üçün müasir şərait yaradılacaq və məktəb
kompyuterlə təmin olunacaqdır.
AzərTAc
23 avqust 2007-ci il
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Xeyirxahlıq və ümid fondu
Heydər Əliyev Fondunu xalq arasında çox vaxt məhz bu cür adlandırırlar. Dahi liderin yaradıcılıq
irsinin təbliği və öyrənilməsi ilə yanaşı bu fond xeyriyyəçiliyi, uşaqlara kömək etməyi, müxtəlif humanitar
aksiyalar keçirməyi öz fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən hesab edir. Hətta təcrübəli əcnəbi ekspertlər və
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri də qısa müddətdə fondun işinin nəticələrinə, onun prezidenti, Fondun
yarandığı ilk gündən ona başçılıq edən Mehriban xanım Əliyevanın əzmkarlığına və təşəbbüskarlığına, işə
yaradıcı münasibətinə heyran olduqlarını gizlətmirlər.
Ölkəmizin birinci ledisi öz məsləkdaşlarından ibarət olan komandası ilə birlikdə millətin genetik
fondunun qorunub saxlanması problemlərinə cəmiyyətin diqqətini cəlb etməyi özünün vətəndaşlıq borcu hesab
edir, öz səylərini əhalinin ən zəif müdafiə olunan təbəqələrinə, xəstə və valideyn himayəsindən məhrum olmuş
uşaqlara kömək göstərilməsinə yönəldir. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin, talassemiya və diabet
xəstəliklərindən əziyyət çəkən uşaqların dəstəklənməsinə yönəlmiş müxtəlif proqramlar, uşaq evlərinin yenidən
qurulması və onlar üçün yeni binaların tikintisi, Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə ölkəmizdə uşaq evlərində
tərbiyə alanların tamdəyərli ailələrə verilməsi hərəkatının başlanması, şəhərlərin və kəndlərin yaşıllaşdırılması
bu qəbildəndir. Minlərlə Azərbaycan məktəblisi, xüsusən ucqar kənd yerlərində yaşayan uşaqlar, növbəti
genişmiqyaslı xeyriyyə aksiyasının gedişində beynəlxalq standartlara uyğun tikilmiş, qışda qızdırılan,
kompyuterlər də daxil olmaqla, bütün zəruri avadanlıqları olan yeni məktəblərdə parta arxasında əyləşmək
imkanına görə Heydər Əliyev Fondunun prezidentinə minnətdardırlar.
Mehriban xanımın heç də asan olmayan başqa ictimai vəzifələri də az deyil. O, Azərbaycan
Mədəniyyətinin Dostları Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı, YUNESKO və İSESKO-nun
xoşməramlı səfiri, ölkənin Gimnastika Federasiyasının prezidentidir. Birinci ledi statusu da onun üzərinə çox
vəzifələr qoyur. Bəzən məşhur siyasətçilər və ictimai xadimlər də təəccüblənirlər: zahiri gözəlliklə daxili
mənəviyyatı bu dərəcədə heyrətamiz şəkildə özündə cəmləşdirən bu zərif qadın düşündüyü bütün planları
qətiyyətlə həyata keçirmək üçün bu qədər qüvvə və vaxtı haradan tapır? Bu sualın bir cavabı var: son dərəcə
yüksək məsuliyyət hissi, çox böyük siyasətçi və bacarıqlı təşkilatçı potensialı, ən başlıcası, öz ölkəsinə, doğma
xalqına məhəbbət. Məhz xeyirxah işlərinə, geniş qəlbinə, insanların kədərinə şərik olduğuna görə ölkəmizin
bütün guşələrində insanlar onu sevirlər.
Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın
ünvanına hər gün yüzlərlə vətəndaş müraciətləri, ərizələr daxil olur. Bu müraciətlərin heç biri diqqətdən kənarda
qalmır. Mehriban xanım və onun başçılıq etdiyi fond çoxlarına öz imkanları daxilində kömək edir, məktubların
bir qismi isə baxılmaq və əməli tədbirlər görülmək üçün müxtəlif dövlət orqanlarına və yerli qurumlara
göndərilir. Ölkəmizin birinci xanımının poçtunda elə məktublar da var ki, onları oxuyanda Mehriban Əliyevanın
ictimai xadim və xalqın elçisi kimi fəaliyyətinin miqyasını daha aydın dərk edirsən. Həmin məktubların
müəllifləri xahişləri yerinə yetirildikdən sonra səmimi təşəkkürlərini bildirirlər. Bu məktubların hər birində sadə
vətəndaşların ürək döyüntüləri hiss olunur.
Tovuz rayonundan Bayram Mustafayev yazır: “Əziz və hörmətli Mehriban xanım, mən yazmışdım ki,
Siz 100 kişiyə dəyərsiniz. İndi isə deyirəm ki, 100 kişiyə yox, 200 kişiyə dəyərsiniz. Sizin mərhəmətinizin
həddi-hüdudu yoxdur. Siz açıq qəlbinizlə hamıya eyni gözlə baxırsınız. Mənim kimi sadə bir adamın sözünü
eşitdiniz. Mən 200 nəfərin adından müraciət edirəm. Siz onların problemlərinin həllinə kömək etdiniz. Bu
məktub bizə etdiyiniz hörmətin cavabıdır...”
Füzuli rayonundan olan məcburi köçkün Müşfiq Namazəliyevin müraciətində deyilir: “Bu məktubu
yazmaqda məqsədim Sizdən nə isə xahiş etmək deyil. İstəyirəm ki, gördüyünüz işlərin daim xalqın yaddaşında
qalacağını Sizə çatdırım. Yəqin ki, hər adam Sizə belə məktub yazmır. Ancaq həyata keçirdiyiniz işləri
görməmək üçün gərək kor olasan. Təəssüf ki, öz xalqı üçün çalışan insanlar o qədər də çox deyildir. Kaş Sizin
kimilərin sayı yüzlərlə olaydı...”
Bu sözlər isə Bərdə rayonunun sakini Sücaət Baxşəliyevanın məktubundandır: “İndi biz bilirik ki,
köməksiz qalmayacağıq”.
Bu fikir birinci lediyə ünvanlanmış bütün məktubların leytmotividir. Belə məktubların çoxu Mehriban
xanımın köməyi ilə sağlamlığını bərpa etmiş insanlardandır. Heydər Əliyev Fondu yarandığı ilk gündən səhiyyə
problemlərinə xüsusi diqqət yetirir, talassemiya və şəkərli diabet xəstəliklərinə tutulmuş uşaqlara kömək üçün
mühüm proqramlar həyata keçirir. Bu proqramlar sayəsində minlərlə uşaq bahalı müalicə kursu keçmiş, əvvəllər
onlar üçün əlçatmaz olan dava-dərmanı pulsuz əldə etmiş, sadəcə olaraq həyat şəraitini yaxşılaşdırmışlar. Lakin
məsələ təkcə bu proqramlarda deyildir. Mehriban xanım Əliyeva bir ana kimi, həkim kimi uşağı ağır xəstə olan,
az qala bütün ümidini itirərək son əlac yeri kimi birinci lediyə müraciət edən ananın dərdini yaxşı başa düşür.
Mehriban xanım belələrinə kömək edir. Bunu çoxsaylı məktublar da təsdiqləyir.
84

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Daşkəsəndən Nurlana İsmayılova yazır: “...Anam mənə deyəndə ki, sən Heydər Əliyev Fondunun
hesabına müalicə ediləcək və sağalacaqsan, fikirləşdim ki, yəqin, bu da mənə 9 ildən bəri deyilən şirin sözlərdən
biridir. Mənə ümid vermək üçün 9 ildən bəri deyilən bu cür sözləri çox eşitmişdim. Bəli, məni fondun hesabına
Tehran şəhərinə müalicəyə göndərdiniz. Ürəyimdə bir neçə dəfə əməliyyat apardılar və bu, çox uğurlu alındı.
Mənə ikinci ömür bəxş etdiyiniz üçün Sizə ailəmiz və şəxsən öz adımdan dərin minnətdarlığımı bildirirəm”.
Azərbaycan Diabet Liqasının kollektivi adından yazılmış məktubdan sətirlər: “...Sizin Milli Məclisin deputatı
kimi aylıq əmək haqqından bizim təşkilata ayırdığınız vəsaiti topladıq, şəkərli diabet xəstəliyinə tutulmuş
uşaqlar üçün ”Şirin həyat” adlı xüsusi yay düşərgəsinin təşkilinə sərf etdik. Lənkəranın “Palıdlı sahil” istirahət
zonasında bir həftəlik unudulmaz istirahətə görə uşaqlar Sizə minnətdarlığını bildirirlər”.
Yevlax rayonundan olan Vüsalə Əzizovanın 1 yaş 9 aylıq körpə oğlu görmə qabiliyyətini itirə bilərdi. İndi isə
xoşbəxt ana yazır: “Məhz Sizin köməyinizlə oğlumun gözlərində cərrahiyyə əməliyyatı aparıldı və artıq o da
həyata sağlam gözlərlə baxır...”
Ana sevinci ilə dolu daha bir məktub. Bu qadının körpəsi birinci ledinin köməyi sayəsində yeriyə
biləcək. Bakıdan Gülnarə Süleymanova yazır: “...Bilirəm ki, Sizin mənim təşəkkürümə ehtiyacınız yoxdur.
Lakin bir neçə gündən bəri qəlbimdə yaşatdığım sevinc hisslərini Sizə çatdırmağa mənəvi ehtiyac duydum.
Ürəyimdə çox sözlər var, hamısını yazsam məktub çox uzun olar. Sadəcə deyirəm: “Allah Sizi Azərbaycan
xalqına çox görməsin”.
Bakılı balaca Murad Muradov da, sanki, ikinci dəfə həyata gəlmişdir. Heydər Əliyev Fondunun ayırdığı
vəsait hesabına onun ürəyində mürəkkəb cərrahiyyə əməliyyatı aparılmışdı. Bu körpənin anası Məhbubə
Muradova öz ürək sözlərini qısaca belə ifadə etmişdir: “Siz ona təkrar həyat verməklə biz valideynlərin ömürlük
duasını qazanmış oldunuz”.
Mehriban xanıma ünvanlanmış hər bir məktubun arxasında öz problemləri, kədəri və sevinci olan
konkret insan dayanıb. Birinci ledi də bu müraciətlərə həssaslıqla yanaşır, ilk baxışda ən ümidsiz görünən
vəziyyətdə belə onlara necə kömək etmək lazım olduğunu axtarıb tapır. Arzu adlı qızı həyatdan vaxtsız getmiş
bakılı Zenfira Həşimova belələrindən biridir: “Qızımın vaxtsız vəfatından sonra onun yaradıcılıq sərgisinin
keçirilməsinə göstərdiyiniz köməyə görə Sizə minnətdaram. Qızımın bu arzusunu həyata keçirdiyiniz üçün çox
sağ olun”.
Çoxlarının nəzərində Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti həm də təhsil, Azərbaycanın mədəni irsinin
qorunub saxlanması sahəsində dərin düşünülmüş proqramların həyata keçirilməsi ilə assosiasiya olunur. Fondun
və onun prezidentinin sayəsində “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” proqramı çərçivəsində ölkədə yüzlərlə
məktəb binası tikilmiş və əsaslı təmir edilmiş, təhsil müəssisələrinin çoxu kompyuterlərlə və digər zəruri
avadanlıqla təchiz olunmuşdur. Birinci ledinin səyləri sayəsində qədim Azərbaycan alim və mütəfəkkirlərinin
nadir əlyazmaları, bəşəriyyətin musiqi mədəniyyətinin incisi olan muğam barədə bütün dünya xəbər tutmuşdur.
Sadə insanlar birinci lediyə müraciətlərində bunun üçün minnətdarlıqlarını bildirirlər. Şəki rayonundakı 1
nömrəli orta məktəbin kollektivi adından göndərilmiş məktubda deyilir: “...Şəki Xan Sarayının yaxınlığında
qədim bir tikilidə yerləşən və yararsız vəziyyətdə olan orta məktəb binasının əsaslı təmirinə və yeni korpusun
tikintisinə köməyə görə bütün Şəki əhalisi adından Sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk”.
Bu məktub isə Moskvadan, azərbaycanlı uşaqların təhsil aldığı 157 nömrəli orta məktəbin direktoru
Aida Quliyevadan gəlmişdir: “...Məktəbimizə hədiyyə etdiyiniz kompyuterlər artıq quraşdırılıb və şagirdlərin
istifadəsinə verilmişdir. Şagirdlərimizin, müəllimlərimizin və valideynlərin fikrincə, gördüyünüz bütün işlər
tarixə düşəcək. Rusiyada yaşayan Azərbaycan ziyalıları Sizin bu addımınızı dəstəkləyir”.
Birinci ledinin poçtunda sosial-məişət problemlərinin həllinə göstərdiyi köməyə görə təşəkkür
məktubları da çoxdur. Bu məktubların müəlliflərindən bəziləri çoxdan arzusunda olduğu mənzil almış, işə
düzəlməkdə kiməsə kömək göstərilmiş, bəzilərində isə həyat ümidini artırmışlar. Ağstafa rayonundan Şirin
Məmmədova yazır: “...Həyat yoldaşım ”Neft Daşları”nda işlə təmin olunduğuna görə Sizə ailəmiz adından
təşəkkür edirik. Bununla Siz böyük bir ailənin çətin vəziyyətdən çıxmasına, ocağımızın yenidən alovlanmasına
kömək göstərdiniz. Allah OCAĞINIZI daim gur yandırsın”.
Ağsu rayonundan Kamal Məmmədov Qarabağ müharibəsində göstərdiyi şücaətə görə çoxdan gözlədiyi
“Hərbi xidmətlərə görə” medalını birinci ledinin köməyi sayəsində almışdır. O, Mehriban xanıma müraciətlə
yazır: “Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə təltif olunsam da, həmin medalı ala bilmirdim. Məni süründürür, getgələ salırdılar. Nə yaxşı ki, Siz varsınız! Bəlkə də, Sizə müraciət etməsəydim, hələ də məmur qapıları arxasında
qalmışdım. İndi qanımla qazandığım medalı məhz Sizin sayənizdə fəxrlə sinəmdə gəzdirirəm”.
Masallı rayonundan İkinci Dünya müharibəsi veteranı Mürşüd Hüseynovun məktubunda deyilir: “...Hər yerdən
əlim üzüləndən sonra ümidimi Sizə bağladım. Elə ilk müraciətimdən sonra da nəvəmi işlə təmin etdilər. Bu ahıl
yaşımda ailəmizin maddi vəziyyətinin yaxşılaşmasına etdiyiniz köməyə görə Sizə nə qədər təşəkkür etsəm, yenə
də azdır. ALLAH KÖMƏYİNİZ OLSUN!”.
Bir qrup Sumqayıt sakini yazır: “...Həyətimizdəki uşaq meydançasının yerində ucaldılan üçmərtəbəli
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binanın tikintisinin qarşısı yalnız Sizin sayənizdə alındı. İndi həyətdə uşaq şəhərciyi tikilir, körpələrin sevinci
hədsizdir. Uşaqlarımızı sevindirdiyiniz üçün sağ olun”.
Müdriklər deyirlər ki, insan öz xeyirxah əməlləri ilə yadda qalır. Birinci ledinin ünvanına gələn
məktublar bir daha onu göstərir ki, Mehriban xanım minlərlə insanın qəlbində yer tutmuşdur.
AzərTAc
“Xaıq qəzeti”, 26 avqust 2007-ci il
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Xeyriyyəçilik, uşaqlara kömək, müxtəlif humanitar aksiyalar
Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətinin əsas istiqamətləridir
AzərTAc xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun növbəti xeyriyyə aksiyası çərçivəsində 1 nömrəli
körpələr evinə göndərdiyi yardım xalqımızın mentalitetinə, mədəniyyətinə və əsrlər boyu formalaşmış
ənənəsinə xas olan ən gözəl keyfiyyətləri özündə nümayiş etdirməklə xeyriyyəçilik, insanpərvərlik və mərhəmət
hissinə ehtiyacı olanları bir daha sevindirmişdir.
Valideyn himayəsindən məhrum olmuş körpələri sevindirmək, onların könlünü almaq kimi son dərəcə
mühüm və müqəddəs missiyanın öhdəsindən uğurla gələn Heydər Əliyev Fondunun gətirdiyi oyuncaqlar,
müxtəlif ərzaqlar bu balacalarda əsl bayram əhval-ruhiyyəsi yaratdı. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 2005ci ildə əsaslı təmir olunan 1 nömrəli körpələr evində valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların
ehtiyaclarını ödəmək baxımından bu gün bütün şərait yaradılmışdır. Burada uşaqların sağlam böyüməsi, onların
təlim-tərbiyəsi üçün hər cür imkan vardır. Bu da onu göstərir ki, Heydər Əliyev Fondunun “Uşaq evləri və
internat məktəblərinin inkişafı” Proqramı çərçivəsində həyata keçirilən layihələr öz bəhrəsini verməkdədir.
Heydər Əliyev Fondunun Bakı Səhiyyə Baş İdarəsinin psixo-nevroloji uşaq evinə də göndərdiyi
hədiyyələr buradakı sakinlərdə əsl bayram ovqatı yaratdı. Uşaqların sevincini bölüşmək, ən çətin vaxtlarda
onların yanında olmaq kimi ali missiyanı öz üzərinə götürmüş Heydər Əliyev Fondunun məqsədləri
Azərbaycanın gələcəyi olan uşaqların qayğısına qalmaq, onların bütün ehtiyacını ödəməkdir.
Nəsimi rayonundakı “Koala” uşaq istirahət mərkəzində təşkil edilmiş əyləncəli tədbirdə Suraxanı
rayonundakı 2 nömrəli uşaq evinin valideyn himayəsindən məhrum olan 60-dan çox sakininə Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın hədiyyələri təqdim edildi. Bu anda qayğısız uşaq dünyasına
hakim kəsilmiş sevinc duyğularını yaşayan balaca qəhrəmanlar özlərini bəlkə də hamıdan çox xoşbəxt hiss
edirdilər. Məhz onların belə xoşbəxt və qayğısız anlarını görəndə bu balacalara “kimsəsiz” deməyə adamın dili
gəlmir. Mehriban xanımın diqqət və qayğısını hər zaman hiss edən bu balacalar artıq tam güvənli və təmin
olunmuş həyat tərzinə sahibdirlər. Onlar Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə əsaslı təmir olunmuş, zəruri
avadanlıqla təchiz edilmiş müasir uşaq evlərində böyüyürlər.
“Elit” Əyləncə Mərkəzində təşkil olunan, Xətai rayonundakı 3 nömrəli uşaq evindən, Nəsimi
rayonundakı 268 nömrəli ixtisaslaşdırılmış məktəbdən, Sabunçu rayonundakı 1 nömrəli xüsusi internat
məktəbindən ümumilikdə 110 uşağın qatıldığı şənlik də balacaların böyük sevincinə səbəb oldu. Onlar bu
şənliyin əsas qəhrəmanları idilər. Heydər Əliyev Fondunun təqdim etdiyi hədiyyələr, şən klounların məzəli
oyunları əyləncəli gecəni daha da rövnəqləndirdi. Uşaqlar oynadılar, dedilər-güldülər, əyləndilər. Bu bayram
ovqatlı gecə onların həyatında heç vaxt unudulmayacaq xoş bir xatirəyə çevrildi.
İndi uşaq evlərinin sakinləri gələcəyə ümidlə baxırlar. Respublikamızın sürətli sosial-iqtisadi inkişafı
uşaq evlərində əsl ailə mühiti yaratmağa, sağlam və hərtərəfli inkişafa şərait yaradır. Bu, həm də onların əsl
vətənpərvər kimi formalaşmasına yönəlmiş mühüm aksiyadır.
Bunlardan əlavə, Əzizbəyov rayonunun Buzovna qəsəbəsindəki 13 nömrəli internat məktəbinə də
hədiyyələr göndərilmişdir. Müxtəlif yataq dəstləri, isti yorğan-döşək, soyuducu, qızdırıcılar və digər məişət
texnikası qayğıya ehtiyacı olan uşaqların istifadəsinə verildi. Burada uşaqlar üçün süfrə də açıldı.
Saray qəsəbəsindəki əqli və fiziki cəhətdən qüsurlu uşaqlar üçün 7 nömrəli internat evinə də Heydər
Əliyev Fondunun hədiyyələri göndərilmişdir. Fondun sovqatı buranın balaca sakinlərinin sevincinə səbəb
olmuşdur. Məktəbə hədiyyə olunan müxtəlif məişət texnikası uşaqların ehtiyaclarını ödəmək baxımından çox
əhəmiyyətlidir. Burada da uşaqlar üçün sürfə açıldı.
Şüvəlanda uşaqlar üçün yaradılmış yay düşərgəsində avqustun 26-da təşkil olunmuş konsert proqramı
onların istirahətlərinin mənalı keçməsi üçün mühüm tədbirlərdən biri oldu. Nizami rayonundakı 1 nömrəli uşaq
evindən, Əzizbəyov rayonundakı 2 nömrəli xüsusi internat məktəbindən, 1 nömrəli yardımçı internat
məktəbindən, poliomelit və beyin iflici olan uşaqlar üçün 16 nömrəli internat məktəbindən, Sabunçu
rayonundakı əqli cəhətdən qüsurlu uşaqlar üçün 11 nömrəli internat məktəbindən ümumilikdə 300 uşağın
qatıldığı mərasim miqyasına görə ən böyük tədbir idi. Respublikamızın tanınmış incəsənət ustalarının maraqlı
konsert proqramını klounlar şən oyunları ilə daha da yaddaqalan etdilər. Uşaq evlərinin rəqs kollektivlərinin
nümayiş etdirdiyi musiqi nömrələri də maraqla qarşılandı. Burada uşaqlara Heydər Əliyev Fondunun xüsusi
hədiyyələri və hər uşaq evinə isə televizor və DVD-player dəstləri təqdim edildi.
Bölgələrdəki uşaq evləri də diqqətdən kənarda qalmamışdır. Lənkəran şəhərindəki əqli cəhətdən qüsurlu
uşaqlar üçün internat məktəbinə, Gəncə və Şəki şəhər uşaq evlərinə, qarışıqtipli uşaq evinə, Mingəçevir uşaq
nevroloji sanatoriyasına göndərilən hədiyyələr də sahiblərinə çatdırılmışdır.
Respublikamızın ictimai-mədəni həyatında fəal iştirak edən Heydər Əliyev Fondu aztəminatlı, kimsəsiz
insanları, ahıl vətəndaşlarımızı da unutmur. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Buzovnadakı 9
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nömrəli internat evinə göndərilən sovqat burada müalicə olunan insanların problemlərinə dəstək xarakteri
daşıyırdı. Heydər Əliyev Fondunun göndərdiyi əlil arabaları, müxtəlif məişət texnikası burada yaşayanların
ehtiyaclarını ödəmək baxımından nə qədər zəruri idisə, onlara göstərilən diqqət və qayğı sarıdan bir o qədər
vacib idi.
Heydər Əliyev Fondunun Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Bilgəhdəki müharibə və
əmək əlilləri üçün pansionatına göndərdiyi hədiyyələr də bu ünvanda yaşayan sakinlərin qəlbində dərin sevinc
hissləri oyatdı. Ən çox sevinənlər isə əlil arabalarına ehtiyacı olanlar idi. Pansionata müxtəlif məişət texnikası
da hədiyyə edildi.
Bir sözlə, Heydər Əliyev Fondu və onun prezidenti heç kimi unutmur. Xalqımızın ümummilli liderinin
adını daşıyan Fondun qapıları hər zaman köməyə və qayğıya ehtiyacı olanların üzünə açıqdır. Mərhəmət və
insanpərvərlik amallarına xidmət edən Fondun məqsədləri məhz bu müqəddəs məram üzərində köklənmişdir.
Avqustun 25-də və 26-da Əzizbəyov rayon ictimaiyyəti nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən
mərasimdə Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti bir daha təqdir olundu. Zirə, Türkan, Binə və Şüvəlan qəsəbələri
ağsaqqalarının və ağbirçəklərinin də qatıldığı mərasim onlar üçün yaddaqalan hadisəyə çevrildi.
AzərTAc
27 avqust 2007-ci il
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Yasamal rayonunda tikilməkdə olan çoxmərtəbəli yaşayış binasının uçması nəticəsində
bədən xəsarəti almış insanların müalicəsinə Azərbaycanın birinci xanımı,
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə
lazımi kömək göstərilir
AzərTAc xəbər verir ki, Bakının Yasamal rayonunun ərazisində, Murtuza Muxtarov və Məhəmməd
Naxçıvani küçələrinin kəsişməsində tikilməkdə olan çoxmərtəbəli yaşayış binasının çökməsi barədə xəbər
yayılan ilk saatlardan başlayaraq Heydər Əliyev Fondunun əməkdaşları Fondun prezidenti, Azərbaycanın
birinci xanımı Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə hadisə yerinə gəlmiş, qəza nəticəsində yaralananların
yerləşdirildiyi Kliniki Tibbi Mərkəzə, Travmatologiya və Ortopediya İnstitutuna gedərək xəsarət alanlara ilkin
tibbi yardımın təşkili ilə yaxından maraqlanmış, müvafiq kömək göstərmişlər. Azərbaycanın birinci xanımı
yaralananların vəziyyəti barədə mütəmadi olaraq məlumatlandırılmışdır.
Mehriban xanım Əliyeva xüsusi müayinə və müalicəyə ehtiyacı olanlara operativ kömək göstərilməsi,
bu işə ən yaxşı, təcrübəli mütəxəssislərin cəlb olunması, xəsarət alanların qısa müddətdə reabilitasiyalarına
yardım edilməsi üçün tövsiyələrini vermişdir.
AzərTAc
31 avqust 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondu “Təhsilə Dəstək” layihəsi çərçivəsində yeni dərs ili ilə
bağlı növbəti aksiyaya başlamışdır
AzərTAc xəbər verir ki, fəaliyyətində təhsilə xüsusi önəm verən Heydər Əliyev Fondu 2004-cü ildən
başlayaraq “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” Proqramı çərçivəsində ölkənin müxtəlif regionlarında
məktəblərin yenidən qurulması, müasir avadanlıqla təmin olunması, kitabxanaların ədəbiyyatla
zənginləşdirilməsi istiqamətində mühüm işlər görür. Fondun “Təhsilə dəstək” layihəsi isə birbaşa tədrisin
keyfiyyətinə təsir göstərən problemlərin həllinə - təhsil ocaqlarının əyani vəsaitlə, şagirdlərin lazımi dərs
ləvazimatı ilə təmin olunmasına kömək edir.
Heydər Əliyev Fondu yeni tədris ili ilə bağlı növbəti aksiyaya başlamışdır. Ermənistanın hərbi təcavüzü
nəticəsində doğma yurdlarından didərgin düşən məcburi köçkün ailələrindən olan birinci sinif şagirdlərinə
sentyabrın 15-də Fondun təşəbbüsü ilə yüksək keyfiyyətlə hazırlanmış məktəbli çantaları və dərs ləvazimatı
paylanacaqdır.
Aksiya çərçivəsində Fond Sabirabad, Bərdə, Biləsuvar, İmişli və digər bölgələrdə məskunlaşmış 15
minə yaxın məktəblini sevindirəcəkdir. Bundan əvvəl, 2004-2006-cı illərdə “Təhsilə dəstək” layihəsi
çərçivəsində həyata keçirilən belə aksiyalar 60 min məktəblini əhatə etmişdir.
AzərTAc
6 sentyabr 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondu ilə tanışlıq
(Məşhur memar xanım Zaha Hadid Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur)
AzərTAc xəbər verir ki, məşhur memar xanım Zaha Hadid sentyabrın 10-da Heydər Əliyev Fondunda
olmuşdur.
Hörmətli qonağa ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq yaradılmış Fondun
tarixi, məqsədləri barədə məlumat verildi. Ulu öndərin şəxsi arxivindən götürülmüş və onun fəaliyyətinin ayrıayrı dövrlərini əhatə edən eksponatlar, fenomen şəxsiyyətin həyatının ən müxtəlif məqamlarını əks etdirən və
tariximizin bütöv bir dövrü barədə geniş təsəvvür yaradan sənədlər xanım Zaha Hadiddə zəngin təəssürat
yaratdı.
Heydər Əliyevin genişmiqyaslı fəaliyyətini əks etdirən fotosənədlərə, dünyanın məşhur siyasətçi, elm
və incəsənət xadimləri ilə birgə şəkillərinə, haqqında yazılan kitablara, dünyanın müxtəlif ölkələrində xatirəsinə
ucaldılmış abidələrin fotolarına maraqla tamaşa edən məşhur memarın suallarına da cavab verildi.
Xanım Zaha Hadidə bildirildi ki, Fondun əsas məqsədləri görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin zəngin irsini
öyrənmək və təbliğ etməkdən, Azərbaycanın sosial-iqtisadi, mədəni tərəqqisinə yönəlmiş genişmiqyaslı
fəaliyyəti barədə gələcək nəsillərdə, xarici qonaqlarda əyani təsəvvür yaratmaqdan, Azərbaycan mədəniyyəti və
tarixinin geniş təbliği ilə əlaqədar aparılan işlərə kömək göstərməkdən ibarətdir. Bununla yanaşı, Fond həm də
təhsil, səhiyyə, sosial sahələrdə də genişmiqyaslı layihələr həyata keçirir, görkəmli siyasi xadimin arzularının
reallaşmasına öz töhfəsini verir.
Xanım Zaha Hadid Fondun xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı.
AzərTAc
10 sentyabr 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Gürcüstanın Borçalı bölgəsinin
ucqar kəndinə xalçatoxuyan dəzgahlar hədiyyə edilmişdir
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Gürcüstanın KvemoKartli-Borçalı bölgəsinin Dmanisi rayonunun Ermənistanla sərhəddə yerləşən ən ucqar dağ kəndi Yırğançaya 10
ədəd xalçatoxuyan dəzgah hədiyyə edilmişdi. Dəzgahların azərbaycanlılar yaşayan bu kəndə hədiyyə olunması
mərasimində çıxış edən Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan-Gürcüstan parlamentlərarası dostluq qrupunun
rəhbəri Qənirə Paşayeva bildirmişdir ki, bu nəcib aksiyadan məqsəd kənddə işsizlik probleminin həllinə yardım
etməkdir. Əslində, bu kiçik müəssisədir. Burada xeyli adam özünə iş tapacaqdır.
Yerli əhalinin nümayəndələri qiymətli hədiyyəyə görə, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti,
YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevaya dərin
minnətdarlıqlarını bildirmişlər.
Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayeva Yırğançay kəndində yaşayan Abdullayevlər ailəsində üç əkiz
uşağın dünyaya gəlməsi münasibətilə valideynləri təbrik etmiş, Heydər Əliyev Fondunun yardımını onlara
çatdırmışdır.
AzərTAc
17 sentyabr 2007-ci il
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Buxarestdə Heydər Əliyev Fondunun nümayəndəliyinin açılışı olmuşdur
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, sentyabrın 24-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və
Rumıniya Prezidenti Trayan Besesku öz xanımları ilə birlikdə Buxarestin mərkəzində Heydər Əliyev Fondunun
nümayəndəliyinin açılış mərasimində iştirak etmişlər.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, Heydər Əliyev Fondunun Rumıniya nümayəndəliyinin
açılması ilə bağlı müvafiq sənədlər toplusu Rumıniyanın Elmi Tədqiqatlar Agentliyi, Elmlər Akademiyasının
Rəyasət heyəti, səhiyyə, xarici işlər, ədliyyə, mədəniyyət və təhsil Nazirliklərinin, Baş nazirin müavininin
imzaları ilə təsdiq olunduqdan sonra Nazirlər Kabinetinin tam tərkibli iclasında müzakirə edilərək, Baş nazirin
sərəncamı ilə müvafiq qərar qəbul olunmuşdur. Qərar Rumıniyanın rəsmi dövlət bülletenində çap edildikdən və
Rumıniya Ali Məhkəməsinin qərarı ilə təsdiq olunduqdan sonra qüvvəyə minmişdir.
Nümayəndəliyin humanitar fəaliyyəti ölkə ictimaiyyəti tərəfindən dəstəklənmişdir. Məsələn,
nümayəndəlik ahıllar evlərindən birini hamiliyə götürmüşdür. Nümayəndəliyin Buxarestin mərkəzində yerləşən
binası XX əsrin əvvəlində tikilmiş memarlıq abidəsidir.
Azərbaycan və Rumıniya prezidentləri nümayəndəliyin açılışını bildirən rəmzi qırmızı lenti kəsdilər.
Dövlət başçıları Fondun nümayəndəliyi ilə tanış oldular və Fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazdılar.
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Rumıniya Prezidenti Trayan Besesku nümayəndəliyin həyətində
ağac əkdilər.

Renomed Form tibb mərkəzinin rəhbəri Dayan Babesku həmin mərkəzin nəzdində fəaliyyət
göstərən, Krayova şəhərində yerləşən dializ və nevrologiya klinikasına Heydər Əliyevin adının
verilməsi barədə qərarın surətini Azərbaycan Prezidentinə təqdim etdi.
AzərTAc
24 sentyabr 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondu Qax, Zaqatala və Balakəndə
tədris gürcü dilində olan məktəblərə yeni dərsliklər hədiyyə etmişdir
Heydər Əliyev Fondu və “Pedaqogika” nəşriyyatı “Təhsilə dəstək” proqramına uyğun olaraq, Qax,
Zaqatala və Balakən rayonlarında tədrisin gürcü dilində aparıldığı məktəblərə növbəti dəfə yeni dərsliklər və
tədris ləvazimatları hədiyyə etmişlər.
AzərTAc-ın müxbiri xəbər verir ki, bu münasibətlə sentyabrın 26-da Qax rayonunun Qax İngiloy kənd
orta məktəbində həmin rayonların rəhbər təhsil işçilərinin iştirakı ilə mərasim keçirilmişdir.
Əvvəlcə məktəblilərin ifasında Azərbaycan və gürcü dillərində dostluğu tərənnüm edən şeirlər səslənmiş, milli
rəqslər ifa olunmuşdur.
Mərasimdə çıxış edən “Pedaqogika” nəşriyyatının direktoru Əlövsət Osmanlı, Təhsil Nazirliyinin
dərslik və nəşriyyat şöbəsinin müdiri Faiq Şahbazlı qonşu Gürcüstan Respublikası ilə bütün sahələrdə olduğu
kimi, təhsil sahəsində də əlaqələrin yüksək sürətlə inkişaf etdiyini xüsusi vurğulamış, Heydər Əliyev Fondunun
bu sahədəki səmərəli fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmişlər. Bildirilmişdir ki, “Təhsilə dəstək” proqramı
çərçivəsində tədrisin gürcü dilində aparıldığı məktəblərə artıq üçüncü ildir ki, dərsliklər, tədris ləvazimatları
hədiyyə edilir. Bu il artıq üçüncü sinif şagirdləri də yeni dərsliklərlə təmin olunmuşlar. Həmin ənənə gələcəkdə
də davam etdiriləcək və bu aksiya yuxarı sinif şagirdlərini də əhatə edəcəkdir.
Mərasimdə çıxış edən digər natiqlər Azərbaycan təhsilinin inkişafına dövlət qayğısını xüsusi
vurğulamış, hədiyyələrə görə Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı
səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevaya, “Pedaqogika” nəşriyyatının rəhbərliyinə dərin
minnətdarlıqlarını bildirmişlər.
Sonra respublikamızın görkəmli alimlərinin müəllifliyi ilə “Pedaqogika” nəşriyyatı tərəfindən nəşrə
hazırlanmış, nəfis şəkildə Türliyədə çap olunmuş “Ana dili”, “Riyaziyyat” və “Həyat bilgisi” dərslikləri, 367
məktəbli çantası Qax, Zaqatala və Balakən rayonları təhsil şöbələrinin rəhbərlərinə təqdim edilmişdir.
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Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı rəsmi nümayəndəsi
Leyla Əliyeva Tver vilayətində rəsmi səfərdə olmuşdur
Azərbaycanın Sankt-Peterburqdakı baş konsulluğundan AzərTAc-a bildirmişlər ki, Heydər Əliyev
Fondunun Rusiya Federasiyasındakı rəsmi nümayəndəsi Leyla xanım Əliyevanın başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti sentyabrın 28-də Tver vilayətində rəsmi səfərdə olmuşdur.
Səfər zamanı Tver vilayətinin vitse-qubernatoru K.Buyeviç, Tver şəhərinin meri O.Lebedev, gənclər
komitəsinin sədri xanım O.Sukova ilə rəsmi görüşlər keçirilmişdir. Görüşlərdə ikitərəfli əlaqələrin
möhkəmlənməsində gənclərin rolu, azərbaycanlı gənclərin yerli mühitə inteqrasiyası və bu sahədə diasporun
əhəmiyyəti xüsusi vurğulanmışdır. Regionda 25 min nəfərə yaxın azərbaycanlı yaşayır. Heydər Əliyev
Fondunun Rusiya Federasiyasındakı rəsmi nümayəndəsi Leyla Əliyevanın Fondun fəaliyyəti barədə çıxışı
azərbaycanlı gənclər və diaspor fəalları arasında böyük maraq doğurmuşdur. Fondun bilavasitə yardımı ilə
azərbaycanlı gənclərin Azərbaycanda gedən proseslərdən geri qalmamaları, ən vacibi isə Azərbaycan dilini
unutmamaları üçün respublikamız və xalqımız haqqında doğma dildə kitablarla təmin olunmaları, Tver
şəhərinin meri ilə əldə edilmiş razılığa əsasən «Bazar Günü» məktəbinin açılması, Tverdə yaşayan azərbaycanlı
gənclərin internet səhifəsinin yaradılması qərara alınmışdır. Xanım Leyla Əliyeva azərbaycanlı gənclər ilə görüş
keçirmiş və onları maraqlandıran müxtəlif suallara cavab vermişdir. Görüşün sonunda xatirə şəkilləri
çəkilmişdir.
Xanım Leyla Əliyevanı bu səfərdə Azərbaycanın Sankt-Peterburqdakı baş konsulu Qudsi Osmanov
müşayiət etmişdir.
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Heydər Əliyev Fondu 22 ölkənin iştirakı ilə Moskvada keçiriləcək “Bibliobraz-2007”
Beynəlxalq festivalında iştirak edəcəkdir
Heydər Əliyev Fondundan AzərTAc-a bildirmişlər ki, beynəlxalq əməkdaşlıq əlaqələrinin
genişləndirilməsinə daim önəm verən Fond Moskvada 22 ölkənin iştirakı ilə keçiriləcək “BibliObraz-2007”
Beynəlxalq festivalında iştirak edəcəkdir.
Rusiya Federasiyasının birinci xanımı Lyudmila Putinanın təşəbbüsü ilə artıq ənənəyə çevrilən festival
oktyabrın 9-dan 11-dək Moskvanın “Manej” mərkəzi sərgi zalında davam edəcəkdir. Müxtəlif məkanlarda
keçiriləcək festival günlərində Azərbaycan nümayəndə heyəti ayrı-ayrı tədbirlərə qatılacaq, milli
mədəniyyətimizin yüksək səviyyədə təmsil və təbliğ olunmasına çalışacaqdır. Heydər Əliyev Fondu
“BibliObraz-2007” festivalı üçün Azərbaycan klassikləri Nizaminin, Məhsətinin, Vazehin, Sabirin, Vurğunun
və Mir Cəlalın rus dilinə tərcümə olunmuş əsərlərini yenidən, yüksək poliqrafik səviyyədə nəşr etdirmiş, milli
mədəniyyətimizdən bəhs edən DVD və CD-lər hazırlamışdır. Festival günlərində sərgi salonlarında kitab
nəşrləri nümayiş olunacaqdır. Ölkəmizin Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə son illərdə nəşr olunan
kitablar, Heydər Əliyev Fondunun nəşrləri, Azərbaycan yazıçılarının rus və digər dillərdə əsərləri, eləcə də
miniatür kitablar, mini-xalçalar, musiqi alətləri, mis qablar həmin salonlarda musiqi kompozisiyalarının
müşayiəti ilə nümayiş olunacaqdır.
Festival “Bir-birimizi tanıyaq” birgə layihəsinin təqdimatı ilə başlayacaqdır. Heydər Əliyev Fondunun
yeniyetmə auditoriya üçün nəşr etdirdiyi topluya Azərbaycan yazıçısı Kamal Abdullanın “Tarixsiz gündəlik”,
rus yazıçısı Tamara Kryukovanın “Kostya+Nika” və bolqar yazıçısı Georgi Mişevin “Atalı-analı yetim” əsərləri
daxil edilmişdir. Heydər Əliyev Fondunun xüsusi illüstrasiyalarla və böyük tirajla nəşr etdirdiyi kitab ölkəmizin
kitabxanalarına, eləcə də ali və orta məktəblərin kitabxanalarına paylanacaqdır. Kitabın təqdimatından sonra
Kremldə iştirakçı olan dövlətlərin birinci xanımlarının yeniyetmələrin inkişaf meyilləri ilə bağlı “dəyirmi masa”
ətrafında müzakirəsi, ertəsi günü “Yeniyetmə və müasir cəmiyyət: hüquq və məsuliyyət” mövzusunda konfrans
nəzərdə tutulmuşdur.
Festival günlərində Azərbaycan musiqi alətlərinin təbliği məqsədilə iştirakçılara 3 dildə hazırlanmış
kitab və CD-lərin hədiyyə olunması ənənəvi musiqi alətlərimizlə canlı tanışlığa imkan yaradacaqdır. XIX əsrdə
yaşamış rus rəssamı Q.Q.Qaqarinin eskizləri əsasında hazırlanmış milli geyimli yeniyetmələr festival
iştirakçılarını “Azərbaycana musiqili səyahət” devizi ilə keçirilən tədbirə dəvət edərək musiqi alətlərimizin
hazırlanma prosesi ilə tanış edəcəklər. Milli geyimlər festivaldan sonra Rusiya paytaxtındakı etnik-mədəni
təmayüllü məktəbdə təhsil alan məktəbli soydaşlarımıza hədiyyə ediləcəkdir.
Azərbaycan rəssamları Nüsrət Hacıyev və Elmira Abbaslının iştirakı ilə festival günlərində uşaq
kitablarına illüstrasiyalar və məktəb teatrları üçün kuklaların hazırlanması üzrə ustad dərsləri keçiriləcəkdir.
“Dost” qısametrajlı filminin nümayişi və filmin rejissoru Lalə Axundova ilə görüş festivalın yeniyetmə
auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuşdur.
“Kitab teatrı” studiyasında tamaşaçıların interaktiv iştirakı ilə Azərbaycan folklorunun parlaq nümunəsi
olan “Məlikməmməd” nağılının fraqmentləri əsasında Pantomim Teatrının təqdimatı olacaqdır. Tamaşadan
sonra “Məlikməmməd” nağılının motivlərini əks etdirən “Özün rənglə” kataloqu məktəblilərə bağışlanan
hədiyyələr arasında olacaqdır.
Festival günlərində xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevin yuxarı sinif şagirdləri, müəllim və
kitabxanaçılarla görüşü nəzərdə tutulur. Çay süfrəsi ətrafına yığışacaq tədbir iştirakçılarına araqçın və
kəlağayılar bağışlanacaqdır.
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Heydər Əliyev Fondu ilə tanışlıq
(Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiç Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur)
Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xorvatiya dövlətinin başçısını burada səmimiyyətlə qarşıladı.
Ölkəmizin rəhbəri Xorvatiya Prezidentinə ümummilli liderimizin şəxsi arxivindən götürülmüş və onun
fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərini əhatə edən eksponatlar barədə ətraflı məlumat verdi.
Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiç fenomen şəxsiyyət Heydər Əliyevin həyatının ən müxtəlif
məqamlarını əks etdirən və Azərbaycan tarixinin bütöv bir dövrü barədə geniş təsəvvür yaradan çoxlu
sənədlərlə, ulu öndərimiz haqqında kitablarla, dünyanın nüfuzlu siyasi, elm, mədəniyyət və incəsənət
xadimlərinin, dövlət və hökumət rəhbərlərinin müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu haqqında
fikirləri ilə tanış oldu, onların ümummilli liderimizlə müxtəlif görüşlərdə birgə çəkdirdikləri fotoşəkillərə böyük
maraqla baxdı.
Prezidentlər Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin maketinə də baxdılar. Xorvatiya Prezidenti Stepan
Mesiç Fondun xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı, görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə dərin
hörmətini ifadə etdi, Azərbaycan dövlətinin tərəqqisi naminə dəyərli fəaliyyətində Fonda uğurlar arzuladı.
Xorvatiya dövlətinin başçısına xatirə hədiyyələri təqdim edildi.
Ali qonaq Fonddan zəngin təəssürat aldığını söylədi.
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Heydər Əliyev Fondu əlil və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlara
xoş gün bəxş etdi
Müqəddəs Ramazan bayramı günlərində Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva əlil,
valideyn himayəsindən məhrum uşaqları da yaddan çıxarmamış, xeyirxahlığı ilə onlara da unudulmaz sevinc
bəxş etmişdir.
AzərTAc xəbər verir ki, Bakının Nəsimi rayonundakı ən abad, müasir standartlar səviyyəsində tamamilə
yenidən qurulmuş “Koala” parkı oktyabrın 10-da “Oriqami” uşaq və yeniyetmələr ictimai birliyinin
sərəncamına verilmişdi. Səhər tezdən uşaqları Bülbülə qəsəbəsindən buraya gətirən təzə avtobuslar parka yan
alarkən əyləncə mərkəzinin bütün xidmətçi heyəti onları qarşılamağa hazır idi. 50 uşaqla birlikdə 5 valideyn və
5 tərbiyəçi də gəlmişdi. Şən, oynaq mahnı və rəqslər diqqət və qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarda xoş ovqat
yaradırdı. Uşaqlar həvəslə müxtəlif heyvan fiqurları üstündə oturaraq karuseldə dövrə vurur, nağıl
qəhrəmanlarının heykəlləri ilə şəkil çəkdirir, şeir deyir, rəqs edirdilər. Yaşıl parkda açılmış bol süfrə də bütün
günü yalnız onlara xidmət edirdi.
“Oriqami”nin rəhbəri Namiq Nəcəfov bu unudulmaz günü uşaqlara bəxş edən Azərbaycanın birinci
xanımı Mehriban Əliyevaya sonsuz razılığını çatdıraraq bildirdi ki, birliyin reabilitasiya mərkəzinin daimi
sakinlərinin 17-si uşaq serebral iflicindən, 20-si oliqarin, 3-ü isə lal-karlıqdan əziyyət çəkirlər. 10 uşaq isə hər
iki valideynini itirmişdir. Onların bütün xərcləri isə yalnız ayrı-ayrı xeyriyyəçilərin, daha çox isə xarici
humanitar təşkilatların, vətəndaşların ianələri hesabına ödənilir. Heydər Əliyev Fondu bundan əvvəl də bir neçə
dəfə “Oriqami”yə yardım etmişdir.

AzərTAc
10 oktyabr 2007-ci il

98

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Heydər Əliyev Fondunun Rusiyadakı nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyeva
İvanovo vilayətinə səfər etmişdir
AzərTAc “İvanovonews.ru” saytına istinadla xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun Rusiyadakı
nümayəndəliyinin rəhbəri, Rusiyadakı azərbaycanlı gənclərin lideri Leyla Əliyeva oktyabrın 19-da İvanovo
vilayətinə səfər etmişdir. O, vilayətin icra hakimiyyətinin nümayəndələri ilə danışıqlar aparmışdır. Görüşlərdə
gənclər siyasəti, vilayətdə gənc azərbaycanlılar klubunun yaradılması məsələləri müzakirə olunmuşdur. Leyla
Əliyeva demişdir ki, Rusiyanın digər regionlarında da belə klublar yaradılır və bu, cəmiyyətdə tolerantlığın
formalaşmasına, xalqlarımızın mədəniyyətlərinin yaxınlaşmasına xidmət edir. Vilayət hökuməti
sədrinin müavini Yuliya Jukovskaya demişdir ki, mədəniyyət, elm və idman sahələrində daha sıx əməkdaşlıq
yerli və azərbaycanlı gənclərin bir-birini daha yaxından tanımalarına kömək edəcəkdir.
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Heydər Əliyev Fondu ilə tanışlıq Küveytli qonaqlarda zəngin təəssürat
yaratmışdır
AzərTAc xəbər verir ki, Küveyt Dövləti Milli Məclisinin Küveyt-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq
qrupunun rəhbəri Nasir Casim əl-Saninin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti oktyabrın 23-də Heydər Əliyev
Fondunda olmuşdur.
Əvvəlcə qonaqlara ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adını yaşadan Fondun yaranması, fəaliyyəti
haqqında məlumat verilmişdir. Görkəmli siyasi xadimin şəxsi arxivindən götürülmüş və onun fəaliyyətinin ayrıayrı dövrlərini əhatə edən eksponatlar nümayəndə heyətinin üzvlərində zəngin təəssürat yaratmışdır.
Ulu öndərimizin hələ dünyanın ən nəhəng dövlətlərindən biri olan SSRİ-nin ali rəhbərliyində çalışarkən Yaxın
Şərq ölkələri ilə dostluq əlaqələrinin möhkəmlənməsinə, dini-mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanmasına
həmişə xüsusi diqqət yetirdiyi konkret faktlarla qonaqların diqqətinə çatdırılmışdır.
Azərbaycanın birinci xanımı, Fondun prezidenti Mehriban Əliyevanın 2006-cı ilin sonlarında İSESKOnun xoşməramlı səfiri adına layiq görüldüyü bildirilmişdir. Fondun həyata keçirdiyi layihələr haqqında məlumat
da qonaqlar tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.
Nümayəndə heyətinin rəhbəri Nasir Casim əl-Saniyə Fondun nəşri olan, Qarabağ həqiqətləri haqqında
geniş faktların toplandığı ingilis dilində kitab təqdim edilmişdir.
Küveytli deputatlar Fondla tanışlıqdan xoş və zəngin təəssürat aldıqlarını bildirmişlər.
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Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Bakıda “Gənclər sivilizasiyaların alyansı naminə”
təşəbbüsü çərçivəsində beynəlxalq konfrans keçiriləcəkdir
AzərTAc xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın ev sahibliyi
ilə oktyabrın 28-dən noyabrın 3-dək Bakıda “Gənclər sivilizasiyaların alyansı naminə” təşəbbüsü çərçivəsində
beynəlxalq konfrans və bir sıra digər tədbirlər keçiriləcəkdir.
Təşəbbüs 2006-cı ildə Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumu tərəfindən irəli
sürülmüşdür və BMT-nin İnkişaf Proqramı, İSESKO və Avropa Şurası kimi beynəlxalq təşkilatların
əməkdaşlığı ilə həyata keçirilir.
Tədbirin ilk günündə YUNESKO və İSESKO–nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın və
Qətər Elm və Mədəniyyət Fondunun prezidenti Şeyxa Muza bint Nasir əl-Missnedin əsas məruzələrlə, eləcə də
BMT baş katibinin sivilizasiyaların ittifaqı üzrə ali nümayəndəsi, Portuqaliyanın keçmiş prezidenti Jorji
Sampayyunun, İSESKO-nun baş direktoru Əbdüləziz Osman əl-Tuveycrinin və digər yüksək səviyyəli
nümayəndələrin çıxışları gözlənilir.
Beynəlxalq konfrans günlərində Qərb və Şərqi Asiya ölkələrindən, həmçinin İslam Konfransı
Təşkilatından 45 gənc liderdən ibarət qrupda elm, mədəniyyət və sosial sahələrdə dünya miqyasında tanınmış
alimlər tərəfindən müxtəlif sivilizasiyaların tarixi, qarşılıqlı münasibətləri, onların siyasi və sosial-mədəni
aspektləri haqqında məruzələr oxuyacaqlar.
Məruzələr “Mədəniyyət və mədəniyyətlərarası münasibətlər”, “Fobiaların təhlükələri: İslamafobiya və
Qərbfobiya”, “Gəncliyin inkişafı: Yoxsulluqdan zənginliyə”, “Müsəlman dünyasında və Qərbdə təhsil
islahatları” və s. mövzuları əhatə edəcəkdir. Müzakirələrdə gənclər fəal iştirak edəcəklər.
Konfrans “Nəsillərarası Alyans” adlı Bakı Bəyannaməsinin qəbulu ilə yekunlaşacaq və rəsmi sənəd
2008-ci ilin yanvarında İspaniyanın Madrid şəhərində BMT-nin rəhbərliyi ilə keçiriləcək İllik Qlobal Alyans
Forumuna təqdim olunacaqdır.
AzərTAc
24 oktyabr 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun Rusiyadakı nümayəndəliyinin başçısı Leyla Əliyeva
Tula vilayətində olmuşdur
AzərTAc xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyinin
başçısı, Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun (MDBMİ) Azərbaycan klubunun lideri Leyla
Əliyeva oktyabrın 26-da RF-nin Tula vilayətində olmuşdur.
Leyla xanımı milli geyimli rus qızları duz-çörəklə qarşılamışlar. Qonaq L.N.Tolstoy adına Tula
Pedaqoji İnstitutuna getmiş, bu ali məktəbdə təhsil alan gənclərlə, o cümlədən azərbaycanlı tələbələrlə
görüşmüşdür. O, Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətindən, xüsusən Fondun Rusiyadakı nümayəndəliyinin
məqsəd və vəzifələrindən danışmışdır. Bildirmişdir ki, Fondun Rusiyadakı nümayəndəliyi ölkənin bütün
regionlarında azərbaycanlı gənclərin Azərbaycan klubları yaratmasına və gənclərin həmin klublarda
birləşməsinə kömək etmək niyyətindədir.
Günün ikinci yarısında Leyla Əliyevanın Tula vilayətinin qubernatoru Vyaçeslav Dudka və şəhər
administrasiyasının başçısı Albert Ukolov ilə görüşləri olmuşdur. Bu görüşlərdə Azərbaycan ilə Rusiya arasında
dostluq münasibətləri vurğulanmış, regiondakı Azərbaycan icması ilə, o cümlədən azərbaycanlı gənclərlə bağlı
məsələlər müzakirə edilmişdir. Leyla Əliyeva demişdir ki, bu səfərin əsas məqsədi Tula vilayətində yaşayan
gənc soydaşlarımızla, Azərbaycan diasporu ilə sıx əlaqə yaratmaqdır. Fondun Rusiya-Bakı nümayəndəliyinin
qarşısında Azərbaycanın mədəniyyətini, tarixini, elmini bu ölkədə təbliğ etmək və bununla da Azərbaycan və
rus xalqları arasında dostluğun və qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmlənməsinə kömək etmək vəzifəsi durur.
Leyla Əliyeva Tula vilayət kitabxanasında da olmuşdur.
Heydər Əliyev Fondunun Rusiyadakı nümayəndəliyinin başçısını səfər zamanı Azərbaycanın SanktPeterburqdakı baş konsulu Qüdsi Osmanov müşayiət etmişdir.
AzərTAc
26 oktyabr 2007-ci il

102

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Bakıda keçiriləcək
"Gənclər sivilizasiyaların alyansı naminə" beynəlxalq konfrans
mədəniyyətlərarası dialoqun genişlənməsinə mühüm töhfələr verəcəkdir
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın ev sahibliyi ilə oktyabrın 28-dən
noyabrın 3-dək Bakıda "Gənclər sivilizasiyaların alyansı naminə" təşəbbüsü çərçivəsində beynəlxalq konfrans
və bir sıra digər tədbirlər keçirilir.
AzərTAc xəbər verir ki, oktyabrın 28-də "Park İNN" hotelində təşkil olunmuş mətbuat konfransında
tədbirin əhəmiyyəti və proqramı barədə ətraflı məlumat verilmişdir.
Gənclər və idman nazirinin müavini İntiqam Babayev, xarici işlər nazirinin müavini Vaqif Sadıqov,
Gənclər Təşkilatları Milli Forumunun rəhbəri, Milli Məclisin deputatı Fuad Muradov, Türkiyənin ölkəmizdəki
səfiri Hüseyn Avni Qarslıoğlu və digərlərinin çıxışlarında bildirilmişdir ki, konfransın təşkili təşəbbüsü 2006-cı
ildə Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumu tərəfindən irəli sürülmüşdür və BMT-nin
İnkişaf Proqramı, İSESKO və Avropa Şurası kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların əməkdaşlığı ilə həyata
keçirilir.
Qeyd edilmişdir ki, Azərbaycan dini dözümlülük baxımından bütün ölkələrə nümunə ola bilər. Son illər
mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqla bağlı müxtəlif tədbirlərin ölkəmizdə keçirilməsi də bunu sübut edir.
Dünyada belə dialoqa böyük ehtiyacın olduğunu vurğulayan natiqlər konfransın keçirilməsinə göstərilən dəstəyə
görə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkürlərini bildirmişlər.
Təşkilatçılar demişlər ki, tədbirə qatılan müxtəlif ölkələrin nümayəndələri mədəniyyətlərarası və dinlərarası
dialoq sahəsində fikir mübadiləsi aparmaqla yanaşı, Azərbaycandakı vəziyyətlə də yaxından tanış olacaqlar.
Vurğulanmışdır ki, hər bir beynəlxalq tədbir ölkəmiz üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki hər tədbirdən
sonra biz Azərbaycan həqiqətlərini daha geniş dairədə yaya bilirik. Ölkəmiz haqqında müsbət imicin
formalaşmasında, dolğun informasiyanın yayılmasında belə tədbirlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Qeyd olunmuşdur ki, tədbirlər çərçivəsində noyabrın 1-2-də "Gülüstan" sarayında Heydər Əliyev Fondunun
dəstəyi ilə yüksək səviyyəli konfrans da keçiriləcəkdir. Konfransda YUNESKO-nun və İSESKO-nun
xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva və Qətər Elm və Mədəniyyət Fondunun prezidenti Şeyxa Moza bint
Nasir Al Missnəd əsas məruzələrlə çıxış edəcəklər. Eləcə də BMT baş katibinin sivilizasiyaların ittifaqı üzrə ali
nümayəndəsi, Portuqaliyanın keçmiş prezidenti Jorji Sampayyunun, İSESKO-nun baş direktoru Əbdüləziz
Osman
əl-Tuveycrinin
və
digər
yüksək
səviyyəli
nümayəndələrin
çıxışları
gözlənilir.
Beynəlxalq konfrans günlərində Qərb və Şərqi Asiya ölkələrindən, həmçinin İslam Konfransı Təşkilatından 45
gənc liderdən ibarət qrupda elm, mədəniyyət və sosial sahələrdə dünya miqyasında tanınmış alimlər tərəfindən
müxtəlif sivilizasiyaların tarixi, qarşılıqlı münasibətləri, onların siyasi və sosial-mədəni aspektləri haqqında
məruzələr ediləcəkdir.
Məruzələr "Mədəniyyət və mədəniyyətlərarası münasibətlər", "Fobiyaların təhlükələri: İslamafobiya və
Qərbfobiya", "Gəncliyin inkişafı: yoxsulluqdan zənginliyə", "Müsəlman dünyasında və Qərbdə təhsil
islahatları" və s. mövzuları əhatə edəcəkdir. Müzakirələrdə gənclər fəal iştirak edəcəklər.
Qeyd edilmişdir ki, konfrans "Nəsillərarası Alyans" adlı Bakı Bəyannaməsinin qəbulu ilə yekunlaşacaq və rəsmi
sənəd 2008-ci ilin yanvarında İspaniyanın Madrid şəhərində BMT-nin rəhbərliyi ilə keçiriləcək İllik Qlobal
Alyans Forumuna təqdim olunacaqdır.
Mətbuat konfransında jurnalistlərin sualları cavablandırılmışdır.
“Azərbaycan”, 30 oktyabr 2007-ci il
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“Gənclər sivilizasiyaların alyansı uğrunda” təşəbbüsü çərçivəsində
tədbir keçirilmişdir
AzərTAc xəbər verir ki, oktyabrın 31-də Heydər Əliyev Fondunun və İslam Konfransı Təşkilatının
Dialoq və əməkdaşlıq naminə gənclər forumunun təşəbbüsü ilə “Gənclər Sivilizasiyaların Alyansı uğrunda”
təşəbbüsü çərçivəsində tədbir keçirilmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyevanın da iştirak etdiyi tədbirdə
gələn il Madriddə keçiriləcək sivilizasiyalar sammitində səsləndiriləcək təkliflər müzakirə olunmuşdur.
Leyla Əliyeva demişdir ki, gənclər münaqişələrin həlli prosesinə yeni yanaşmalar gətirə bilər, bunun üçün
onların böyük imkanları var. Bu cür toplantının məhz Azərbaycanın paytaxtında keçirilməsindən
məmnunluğunu söyləyən Leyla Əliyeva bildirmişdir ki, dünyada baş verən proseslərdə gənclər böyük rol
oynaya, dünya ictimaiyyətinin diqqətini qlobal istiləşmə və ətraf mühit problemləri kimi məsələlərin həllinə
yönəldə bilər. Bu problemlərin həlli üçün birgə səylər göstərilməsi daha səmərəli nəticələrin əldə olunmasına
kömək edər. Leyla Əliyeva ümidvar olduğunu bildirmişdir ki, gələn ilin yanvarında Madriddə keçiriləcək
sivilizasiyalar sammitində gənclərin qlobal problemlərin həllinə dair təklifləri ətraflı müzakirə olunacaq və
dərindən araşdırılacaqdır.
BMT-nin Cənub-Cənub əməkdaşlığı layihəsinin nümayəndəsi Şahid Hüseyn çıxışında vurğulamışdır ki,
bu təkliflərin müzakirəsi ciddi nəticələrin əldə olunmasına kömək edəcəkdir. Avropa Şurası Gənclər Şurasının
rəhbəri Ralf-Rene Vaynqartnerin fikrincə isə, bu müzakirələrdə gənclərin iştirakı problemlərin daha tez həllinə
yardım edə bilər. Almaniya, Rusiya, Gürcüstan, Qətər, Lüksemburq və digər ölkələrin nümayəndələri “Gənclər
Sivilizasiyalarının Alyansı uğrunda” təşəbbüsü çərçivəsində Bakıda keçirilən tədbirin yekununda qəbul edilməsi
gözlənilən bəyannamənin mətninə dair təkliflərlə bağlı fikirlərini söyləmişlər. Müxtəlif ölkələri və millətləri
təmsil edən gənclər arasında bu cür dialoqun, geniş fikir mübadiləsinin əhəmiyyətini vurğulayan qonaqlar aktual
problemlərin müzakirəsi üçün gözəl imkan yaradan bu cür tədbirin keçirilməsinə görə Heydər Əliyev Fonduna
və onun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyevaya minnətdarlıq etmişlər.
AzərTAc
31 oktayabr 2007-ci il
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İranlı qonaqlar Heydər Əliyev Fondu ilə tanış olmuşlar
(İran İslam Respublikasının vitse-prezidenti, Milli Gənclər Təşkilatının rəhbəri
Höccətülislam Əli Əkbəri və onun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin üzvləri
oktyabrın 31-də Heydər Əliyev Fondunda olmuşlar)
AzərTAc xəbər verir ki, ölkəmizdə səfərdə olan İran İslam Respublikasının vitse-prezidenti, Milli
Gənclər Təşkilatının rəhbəri Höccətülislam Əli Əkbəri və onun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin üzvləri
oktyabrın 31-də Heydər Əliyev Fondunda olmuşlar.
Fondun icraçı direktoru Anar Ələkbərov qonaqlara ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə ehtiram
əlaməti olaraq yaradılmış Fondun məqsədləri barədə məlumat vermişdir.
Ulu öndərin şəxsi arxivindən götürülmüş və onun fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərini əhatə edən, fenomen
şəxsiyyət Heydər Əliyevin həyatının ən müxtəlif məqamlarını əks etdirən və tariximizin bütöv bir dövrü barədə
geniş təsəvvür yaradan eksponatlara diqqətlə tamaşa edən qonaqlar, görkəmli siyasi xadimin uşaqlıq və gənclik
illərinə, Moskvada keçmiş SSRİ-nin rəhbərlərindən biri kimi genişmiqyaslı fəaliyyətinə aid materiallara, BakıTbilisi-Ceyhan əsas neft ixrac boru kəmərinin keçdiyi ərazilərin maketinə xüsusi maraq göstərmişlər.
Vurğulanmışdır ki, ulu öndər bütün fəaliyyəti dövründə Yaxın Şərq ölkələri, habelə İranla münasibətlərə xüsusi
diqqət yetirirdi.
Qonaqlara məlumat verilmişdir ki, Fondun əsas məqsədləri görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin
zəngin irsini öyrənmək və təbliğ etməkdən, Azərbaycanın sosial-iqtisadi, mədəni tərəqqisinə yönəlmiş
genişmiqyaslı fəaliyyəti barədə gələcək nəsillərdə, xarici qonaqlarda əyani təsəvvür yaratmaqdan, ölkəmizin
mədəniyyəti və tarixinin geniş təbliği ilə əlaqədar aparılan işlərə kömək göstərməkdən ibarətdir. Fond həm də
genişmiqyaslı layihələr həyata keçirir, görkəmli siyasi xadimin arzularının reallaşmasına öz töhfəsini verir.
Sonda Ə. Əkbəri xatirə kitabına ürək sözlərini yazmışdır. Qonağa Fondun hazırladığı “Qarabağ xanəndələri”
musiqi albomu hədiyyə edilmişdir.
AzərTAc
31 oktayabr 2007-ci il
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Qətər Əmirinin xanımı Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur
(1 noyabr 2007-ci il)
AzərTAc xəbər verir ki, ölkəmizdə səfərdə olan Qətər Əmirinin xanımı, Qətər Elm və Mədəniyyət
Fondunun prezidenti Şeyxa Moza bint Nasir əl-Misnəd noyabrın 1-də Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur.
Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı
səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva Qətər Əmirinin xanımını xüsusi qonaqpərvərliklə,
səmimiyyətlə qarşıladı.
Azərbaycanın və Qətərin birinci xanımları əvvəlcə Fondun fəaliyyətinə həsr olunmuş sənədli filmə
baxdılar.
Sonra hörmətli qonaq Fondun muzeyi ilə tanış oldu. Mehriban xanım xalqımızın ümummilli lideri,
müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq yaradılmış Fondun
məqsədləri barədə məlumat verdi.
Şeyxa Moza bint Nasir əl-Misnəd görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin həyatının ayrı-ayrı dövrlərini,
genişmiqyaslı fəaliyyətini əks etdirən fotoşəkillərə, sənədlərə maraqla baxdı.
Azərbaycanın birinci xanımı hörmətli qonağı maraqlandıran suallara cavab verərək, ulu öndərin
xalqımız, müstəqil dövlətimiz üçün gördüyü misilsiz işlərdən danışdı. Ümummilli liderimizin bütün siyasi
fəaliyyəti dövründə Şərq, müsəlman ölkələri ilə əlaqələrin güclənməsinə, milli mənəvi, dini dəyərlərimizin
qorunub saxlanmasına böyük əhəmiyyət verdiyini vurğuladı.
Şeyxa Moza bint Nasir əl-Misnəd Xatirə kitabına yazdığı ürək sözlərində Fondla tanışlıqdan məmnun
qaldığını vurğuladı, Mehriban xanıma xeyirxah fəaliyyətində uğurlar arzuladı.
XXX
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın, Heydər Əliyev Fondunun
Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyevanın Qətərin birinci xanımı Şeyxa Moza bint Nasir əl-Misnəd ilə
görüşü oldu.
AzərTAc
1 noyabr 2007-ci il
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Bakıda Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə “Gənclər sivilizasiyaların alyansı naminə”
təşəbbüsü çərçivəsində beynəlxalq konfrans başlanmışdır
Noyabrın 1-də “Gülüstan” sarayında “Gənclər sivilizasiyaların alyansı naminə” beynəlxalq konfrans
başlanmışdır.
Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun
xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın himayəsi ilə keçirilən konfransda Qətər
Dövləti Əmirinin xanımı Şeyxa Moza bint Nasir əl-Misnəd və bir sıra beynəlxalq təşkilatın rəhbərləri iştirak
edirlər.
Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Qətər Dövlətinin birinci xanımı Şeyxa Moza bint Nasir
əl-Misnədi səmimiyyətlə qarşıladı.
Konfrans “Gənclər sivilizasiyaların alyansı naminə: arzular həyata keçir” filminin nümayişi ilə başlandı.
Filmdə Azərbaycanda mədəniyyətə göstərilən diqqət və qayğıdan bəhs olunur, sivilizasiyalar arasında ittifaqın
yaradılması təşəbbüsünün əsas məqsədləri vurğulanır.
İslam Konfransı Təşkilatının Gənclər Forumunun baş katibi Elşad İsgəndərov konfransı açaraq,
beynəlxalq tədbirin Bakıda keçirilməsinin əhəmiyyətini vurğuladı və konfransı dəstəklədiyinə görə Mehriban
xanım Əliyevaya təşəkkürünü bildirdi.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra Aparatının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri Əli
Həsənov Prezident İlham Əliyevin konfrans iştirakçılarına təbrikini oxudu.
Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hüseyn Avni Qarslıoğlu Türkiyə Respublikasının Baş naziri Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın konfrans iştirakçılarına təbrikini çatdırdı.
İKT Gənclər Forumunun baş katibi ELŞAD İSGƏNDƏROV iştirakçıları bir daha salamlayaraq dedi:
- Çətin anlarda mötəbər təşəbbüslərin həyata keçirilməsi və qeyri-düzgün konsepsiyanın, ədavət və
nifrətin aradan qaldırılması üçün böyük qarşılıqlı etimad və bir-birimizə inam lazımdır. Mədəniyyətlərarası
dialoqun qurulmasında Gənclər Forumunu tanınmış şəxsiyyətlər dəstəkləmişlər. Ona görə də biz bunu xüsusi
vurğulayır və onların bu gün burada iştirakını yüksək dəyərləndiririk.
Xanım Mehriban Əliyeva da bizim dəvətimizi xeyirxahlıqla qəbul etdi və idarə heyətinin üzvü oldu. Bu,
bizim fəaliyyətimizin ilkin mərhələsində oldu və təbii ki, təşəbbüsün həyata keçirilməsinə, ümumiyyətlə,
təşkilatımıza böyük töhfə verdi. Ona görə mən bu təşəbbüsün bu gün gözəl səviyyədə təşkil edilməsinə görə
Mehriban xanıma bir daha öz minnətdarlığımı bildirirəm.
Biz böyük fərəh hissi ilə ilk sözü Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun
xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevaya veririk. O, sivilizasiyalararası ittifaqın daha qlobal səviyyəyə
qaldırılmasında öz rolunu oynamışdır.
AzərTAc
1 noyabr 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri,
Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın çıxışı
-Hörmətli ülyahəzrət!
Hörmətli iştirakçılar!
Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar!
Mən İslam Konfransı Təşkilatının Dialoq və Əməkdaşlıq Naminə Gənclər Forumu ilə Heydər Əliyev
Fondu tərəfindən təşkil olunmuş gənclərin yüksək səviyyəli tədbirində - “Gənclər sivilizasiyaların alyansı
naminə” konfransında bütün iştirakçıları salamlayıram. Bu konfransda iştirak etmək üçün dəvətimizi qəbul
etdiklərinə görə Qətərin birinci xanımı ülyahəzrət Şeyxa Mozaya, BMT baş katibinin sivilizasiyaların ittifaqı
üzrə yüksək nümayəndəsi zati-aliləri cənab Jorj Sampayoya və İSESKO-nun baş direktoru zati-aliləri cənab
Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycriyə xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Mən Azərbaycana gəlmiş bütün qonaqlarımıza “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm və bu gün burada bizimlə
olduqlarına görə onlara təşəkkür edirəm. İttifaqın gənclər düşərgəsinin iştirakçılarını və gənc liderləri yeni
qlobal gənclər hərəkatının qurulması məqsədi ilə dünən öz işlərini əla nəticələrlə başa çatdırmaları münasibətilə
təbrik edirəm.
Bu cür əhəmiyyətli konfransın Azərbaycanda keçirilməsi böyük rəmzi xarakter daşıyır. Təqribən 50
ölkənin gənc liderləri, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, siyasətçilər, alimlər və ictimai xadimlər yeni
beynəlxalq hərəkatın təsis edildiyi yerə - Bakı şəhərinə toplaşmışlar. Hələ qədim vaxtlardan Azərbaycan
müxtəlif mədəniyyətlərə və dinlərə hörmətlə yanaşma və dözümlülük ənənələri ilə tanınmışdır. Biz uzun illər
ərzində əmin-amanlıq şəraitində yan-yana yaşamışıq.
Azərbaycan tarixən çoxmillətli ölkə olmuşdur. Konstitusiyaya uyğun olaraq, burada bütün milli azlıqlar
bərabər hüquqlara malikdirlər və bir ailə kimi yaşayırlar. Dini və etnik dözümlülük bütün nailiyyətlərimizin əsas
elementlərindən biridir. Biz bundan çox fərəhlənirik.
Məlumdur ki, Heydər Əliyev Fondu təhsil, elm, mədəniyyət, səhiyyə və sosial sfera kimi prioritet
sahələrdə iş aparır. Fondumuz həmin sahələrdə bir çox genişmiqyaslı layihələri həyata keçirmişdir. Bu gün biz
gənclərin təhsilinə xüsusi diqqət yetiririk. “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” proqramımız çərçivəsində
ölkədə 200-dən çox yeni məktəb binası tikilmişdir. Bizim təşəbbüsümüzü hökumət dəstəkləmişdir və son üç il
ərzində ölkəmizdə 1200 yeni məktəb inşa edilmişdir.
Fondumuzun beynəlxalq təşkilatlarla – YUNESKO, İSESKO, BMT-nin İnkişaf Proqramı və digər
təşkilatlarla güclü əlaqələri var. Ümid edirəm ki, gələcəkdə biz sivilizasiyalar ittifaqı ilə əməkdaşlığımızı
möhkəmləndirəcəyik və bunu çox faydalı, vaxtına düşən bir təşəbbüs kimi qəbul edirik.
Mən bu cür vacib konfransın Bakıda təşkil olunmasını ölkəmizin nailiyyətlərinin tanınması kimi və ölkələr,
xalqlar, dinlər arasında ittifaqın qurulması yolunda mühüm bir nailiyyət kimi hesab edirəm. Hazırda biz çox
mürəkkəb və ziddiyyətli dünyada yaşayırıq və bəzən burada anlaşma, etimad və bir-biri haqqında obyektiv
biliklər çatışmır. Son vaxtlar ksenofobiya, xilafi fikirlər, mənfi stereotiplər geniş yayılmışdır. Sosial ədalətsizlik
və qeyri-bərabərliklə yanaşı, bu, zorakılıq, münaqişə ilə nəticələnə və beynəlxalq sabitliyi poza bilər.
Bu gün dünya bir dilemma qarşısındadır: ya dinlər və mədəniyyətlər arasında dialoq, tərəfdaşlıq və
əməkdaşlığın qurulmasına doğru addımlamaq, yaxud da qeyri-dözümlülük, bölünmə və gərginliyə sürüklənmək.
Sivilizasiyalar ittifaqının məqsədi etimad qurmaq, dialoq yaratmaq, etnik mədəni dəyərləri, bəşəriyyətin
müxtəlifliyini tanımaq və ona hörmətlə yanaşmaqdan ibarətdir. Mədəniyyətlər arasında ideya mübadiləsinin
böyük fayda verməsi ilə bağlı tarixdə bir çox misallar olmuşdur. İslam və dünyanın digər böyük dinləri arasında
bir çox ümumi əsaslar və dəyərlər mövcuddur. Həmçinin həqiqətdir ki, bu gün dünyanın üzləşdiyi terrorçuluq,
qlobal istiləşmə və QİÇS kimi problemlərin bir ölkə tərəfindən həll olunması həddindən artıq çətindir. Ona görə
biz irəliləyiş üçün səylərimizi səfərbər etməliyik.
Əminəm ki, indiki mühitdə sivilizasiyaların ittifaqı uğrunda həmin qlobal gənclər hərəkatını təsis etmək
labüddür. Dünyada baş verən hadisələr, əsasən, hər bir müasir cəmiyyətdə gənclərin işi və davranışından
asılıdır. Bu gün gənclər sosial qüvvə, müsbət sosial dəyişikliyə aparan qüvvədir. Bu gün gənc liderlər əhalinin
ən fəal hissəsidir və onlar mütərəqqi ideyalara daha açıqdırlar. Gənclər öyrənmək və təcrübədən keçirmək
arzusundadırlar. Bu səbəblərə görə gənclər sivilizasiyalar ittifaqının ideyaları, prinsipləri və dəyərlərinin
təşviqində böyük rol oynamalıdırlar.
Qeyri-dözümlülüyə və ekstremizmə qarşı mübarizədə gənclərin səylərinin birləşdirilməsi vacibdir. Biz
bu təşəbbüsü dəstəkləyirik və Bakıya toplaşmış akademik media dairələrini və sosial sahədəki fəalları
alqışlayırıq. Mən bu fürsətdən istifadə edərək, konfransa öz təcrübələrini gətirmiş həmin şəxslərə
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
108

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Bu forum gənclərdən ötrü ekspertlər, alimlər, siyasətçilər ilə bir çox aktual problemləri müzakirə etmək
üçün xüsusi bir fürsətdir. Ümid edirəm ki, qarşıya qoyduğumuz məqsədin tədbirlərə yönümlü hərəkat
yaratmaqdan ibarət olduğunu nəzərə alaraq, bu təcrübə gənclərə işlərinin yol xəritəsini nəinki müzakirə etmək,
həm də onları müəyyən etmək imkanı verəcəkdir. İnanıram və ümidvaram ki, gənclərin və təcrübənin olması
bizə böyük nəticələr əldə etməyə imkan yaradacaqdır. Bu müzakirələr nəticəsində formalaşacaq ideyalar Bakı
Nəsillərarası Bəyannaməsində əks olunacaqdır. Lakin ən önəmlisi odur ki, ideyaların real həyatda və siyasətdə
reallaşdırılmasını görək. Bu baxımdan forum gənclər üçün hökumətlər, beynəlxalq təşkilatlar və özəl sektorda
qərarları qəbul edən dairələrə öz rəylərini bildirmək imkanı yaratdı. Ümid edirəm ki, yalnız konstruktiv təsir
etmək yolu ilə biz siyasi dəstəyi inkişaf etdirə və yeni təşəbbüsləri həyata keçirə bilərik. İndi biz elə etməliyik
ki, sivilizasiyalar ittifaqı üzrə növbəti illik sammit tövsiyələrimizi nəzərə alsın və bu yeni hərəkatı öz
çərçivəsinə daxil etsin.
Hörmətli dostlar, əminəm ki, bu mötəbər forum müxtəlif mədəniyyətlərə, ənənələrə və dinlərə malik
olan gəncləri bir araya gətirəcək, mədəniyyətlərarası anlaşmanı möhkəmləndirəcəkdir.
Mən yekunda bu tədbirin hazırlanmasında iştirak etmiş bütün şəxslərə öz təşəkkürümü bildirmək
istəyirəm. Ümid edirəm ki, siz gözəl şəhərimizdə olmağınızdan razı qaldınız.
Mən sizə uğurlar və xoşbəxtlik arzulayıram.
Diqqətinizə görə sağ olun.
XXX
Sonra çıxış edən Qətər Dövlətinin birinci xanımı ŞEYXA MOZA BİNT NASİR ƏL-MİSNƏD
Sivilizasiyalararası İttifaqın əhəmiyyətindən danışdı, yaradıcı və innovasiyaya meyilli gənclərin görəcəyi işlərin
vacibliyini vurğuladı. O dedi ki, bizim bacarığımıza, imkanlarımıza olan inamımız bir-birimizi daha yaxından
öyrənməyə imkan yaradır. İnamın olmaması isə qorxu üçün əsasdır. Qorxu da dialoqa mane olur. Bu məsələdə
gənclərin üzərinə böyük iş düşdüyünü bildirən Şeyxa Moza bint Nasir əl-Misnəd vurğuladı ki, biz keyfiyyətə və
bərabərliyə əsaslanan qlobal mədəniyyət uğrunda mübarizə aparmalıyıq. Vətəndaşların ehtiyaclarını qabaqlaya
bilən yaxşı cəmiyyət modeli yaradılmalıdır ki, o, ölkəyə sədaqətlə xidmət etsin, birliyi möhkəmləndirsin,
ümumbəşəri prinsiplərə sadiq olsun.
İslam dininin mütərəqqi ideyalarından danışan Qətər Əmirinin xanımı onun düzgün təbliğində gənclərin
rolundan bəhs etdi, müsəlman gənclərə tövsiyə kimi dedi ki, yeni nəsil özündən əvvəlki nəslin səhvlərini təkrar
etməməlidir. Müasir gənclik əvvəlki nəslin görə bilmədiyi işləri həyata keçirməlidir. İslamdan şəxsi məqsədlər
üçün istifadə edilməsi pislənilməlidir. Düşünürəm ki, bugünkü gənclik mədəniyyətlərarası əməkdaşlıq yolu ilə
qloballaşan dünyaya dəyərli töhfələr verəcəkdir.
Şeyxa Moza bint Nasir əl-Misnəd müsəlman ölkələrində gənclərin işlə təminatında problem olduğunu
bildirdi və işsizliyin aradan qaldırılmasının vacibliyini vurğuladı.
Gənclər hərəkatına dəstəyinə görə Azərbaycan Prezidentinə və onun xanımına təşəkkürünü bildirən
İSESKO-nun baş direktoru ƏBDÜLƏZİZ BİN OSMAN ƏL-TÜVEYCRİ indi dünyada baş verən proseslərin
gənclərin birliyini aktuallaşdırdığını, bu baxımdan da gənclər arasında dialoqun vacib olduğunu vurğuladı. O,
mədəniyyətlərarası və sivilizasiyalararası dialoqun gücləndirilməsinin zəruriliyini xatırladaraq dedi ki, bu
baxımdan indiki konfrans çox əhəmiyyətlidir.
Dini və irqi ayrı-seçkiliyin qarşısının alınması üçün məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirildiyini, bu işə
dünya ölkələri gənclərinin də töhfə vermələrinin zəruriliyini vurğulayan İSESKO-nun baş direktoru
Azərbaycanın sivilizasiyalararası dialoqun möhkəmləndirilməsi işindəki xidmətlərini yüksək qiymətləndirdi,
konfransa uğurlar arzuladı.
BMT-nin Azərbaycandakı rezident-əlaqələndiricisi BRUNO PUEZA müzakirə olunan mövzunun
vacibliyinə toxundu, qloballaşma ilə bağlı fikirlərini açıqladı, müxtəlif mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların birbirinə yaxınlaşmasının faydasından danışdı. O, BMT-nin İnkişaf Proqramının rəhbəri Kamal Dərvişin konfrans
iştirakçılarına təbrikini çatdırdı. Özünün bu mühüm tədbirdə iştirak edə bilməməsindən təəssüfləndiyini,
konfransın gənclərlə bağlı məsələlərin müzakirəsi baxımından əhəmiyyətini vurğulayan İnkişaf Proqramının
rəhbəri bəşəri problemlərin həllində gənclərin iştirakı məsələsinin BMT-nin Minilliyin İnkişaf Məqsədlərində öz
əksini tapdığını bildirdi.
XXX
İslam Konfransı Gənclər Forumunun İdarə heyətinin sədri ƏLİ SARIQAYA çıxışında dedi ki, sivilizasiyalar
arasındakı fərqlərin aradan qaldırılması dünyada mövcud problemlərin həllinə müsbət töhfə verə bilər.
Natiq qlobal istiləşmə probleminə toxunaraq, dünyada içməli su probleminin getdikcə daha kəskin şəkil aldığını
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vurğuladı, gənclərin inkişafına mənfi təsir göstərən yoxsulluq problemindən, qlobal məsələlərlə bağlı
beynəlxalq razılaşmaların pozulması hallarının aradan qaldırılmasından danışdı. O bildirdi ki, iqtisadi qeyribərabərlik və milli iddialar, xüsusən də bəzi dövlətlərin iddiaları sivilizasiyalararası dialoqu kölgə altına alır.
Əli Sarıqaya konfransın təşkilinə, gənclərin problemlərinin həllinə və sivilizasiyalararası dialoqun
dərinləşməsinə verdiyi töhfələrə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə və Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür etdi.
Səmimi qonaqpərvərliyə görə Mehriban xanıma təşəkkürünü bildirən Avropa Şurasının nümayəndəsi
RALF-RENE VAYNQARTNER Azərbaycanın Şərqlə Qərb arasında körpü rolunu oynadığını xatırlatdı,
mədəniyyətlərarası dialoqun möhkəmləndirilməsi işində təmsil etdiyi qurumun gördüyü işlərdən danışdı. O dedi
ki, Avropa Şurasının gənclərlə bağlı xüsusi qurumu fəaliyyət göstərir və bu qurum “Gənclər sivilizasiyaların
alyansı naminə” təşəbbüsünü hər cür dəstəkləməyə hazırdır.
Tədbirdə İslam Konfransı Təşkilatının baş katibi Ekmələddin İhsanoğlunun və YUNESKO-nun baş
direktoru Koişiro Matsuuranın təbrik məktubları oxundu. Hər iki məktubda “Gənclər sivilizasiyaların alyansı
naminə” beynəlxalq konfransın təşkilinə görə Prezident İlham Əliyevə və Azərbaycanın birinci xanımı
Mehriban Əliyevaya minnətdarlıq ifadə olunur.
Konfransda bildirildi ki, Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti,
YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva təhsil, elm,
gənclər, mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində və Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada təbliğində xidmətlərinə
görə İslam Konfransı Gənclər Forumunun “Gəncliyin inkişafı uğrunda Qlobal Səfir” adına layiq görülmüşdür.
Bununla əlaqədar Mehriban xanıma plaket təqdim olundu.
XXX
Həmin gün Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın adından
Qətərin birinci xanımı Şeyxa Moza bint Nasir əl-Misnədin şərəfinə nahar verildi.
XXX
Fasilədən sonra konfrans işini bölmə iclaslarında davam etdirdi.
Tədbirin əhəmiyyətinin vurğulandığı və qarşıda duran vəzifələrin müzakirə olunduğu bölmə iclaslarında
beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri sivilizasiyaların dialoqu sahəsində təcrübələrini bölüşdülər.
İSESKO-nun baş direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycri konfransın müsbət nəticələr verəcəyinə əminliyini
bildirərək, qarşıda duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi, çətinliklərin aradan qaldırılması üçün birgə səylərin
vacibliyini vurğuladı.
İran İslam Respublikasının vitse-prezidenti, Milli Gənclər Təşkilatının rəhbəri Əli Əkbəri dünyada
sülhün təmin olunmasında gənclərin yaxından iştirak edəcəyinə ümidvar olduğunu söylədi.
Azərbaycanın gənclər və idman naziri Azad Rəhimov tədbirin respublikamızda keçirilməsini əlamətdar hal kimi
səciyyələndirdi, konfransın yüksək səviyyədə təşkilinə görə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban
xanım Əliyevaya minnətdarlığını bildirdi.
A.Rəhimov dedi ki, Şərqlə Qərb mədəniyyətlərinin qovuşduğu məkanda yerləşən Azərbaycanda həmişə
tolerantlıq yüksək səviyyədə olmuşdur. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan Şərqdə ilk dəfə dünyəvilik prinsipləri
əsasında demokratik dövlət yaratmışdı. Hazırda Azərbaycanda 80-ə yaxın xalqın və etnik azlıqların
nümayəndələri yaşayırlar.
Beynəlxalq konfrans noyabrın 2-də işini davam etdirəcəkdir.
AzərTAc
1 noyabr 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva İSESKO-nun baş direktoru,
İslam Konfransı Təşkilatı Gənclər Forumu idarə heyətinin sədri və
Qətər Əmirinin xanımı ilə görüşmüşdür
AzərTAc xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun
xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva noyabrın 2-də Bakıda “Gənclər sivilizasiyaların
alyansı naminə” beynəlxalq konfransda iştirak edən İSESKO-nun baş direktoru Əbdüləziz bin Osman əlTüveycri, İslam Konfransı Təşkilatının Dialoq və Əməkdaşlıq Naminə Gənclər Forumunun idarə heyətinin sədri
Əli Sarıqaya və Qətər Əmirinin xanımı Şeyxa Moza bint Nasir əl-Misnəd ilə görüşmüşdür.
İSESKO-nun baş direktoru Əbdüləziz bin Osman əl-Tüveycri “Gənclər sivilizasiyaların alyansı naminə”
beynəlxalq konfransın yüksək səviyyədə təşkilinə görə Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür etdi.
Görüşdə İSESKO-Azərbaycan əməkdaşlığına dair fikir mübadiləsi aparıldı. Mehriban xanım Əliyeva Heydər
Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi layihələr barədə qonağa məlumat verdi.
XXX
İslam Konfransı Təşkilatı Gənclər Forumunun idarə heyətinin sədri Əli Sarıqaya ilə görüşdə də
beynəlxalq konfransın yüksək səviyyədə təşkil olunduğu və uğurla keçdiyi vurğulandı. Ə.Sarıqaya konfransın
keçirilməsinə verdiyi dəstəyə görə Azərbaycanın birinci xanımına minnətdarlığını bildirdi.
Həmin gün Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli
Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva “Gənclər sivilizasiyaların alyansı naminə” beynəlxalq konfransda
iştirak etmək üçün Bakıda səfərdə olan Qətər Əmirinin xanımı Şeyxa Moza bint Nasir əl-Misnəd ilə də görüşdü.
AzərTAc
2 noyabr 2007-ci il
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“Gənclər sivilizasiyaların alyansı naminə” təşəbbüsü çərçivəsində
beynəlxalq konfrans başa çatmışdır
AzərTAc xəbər verir ki, Bakıda, “Gülüstan” sarayında Heydər Əliyev Fondunun prezidenti,
YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın
himayəsi ilə keçirilən “Gənclər sivilizasiyaların alyansı naminə” beynəlxalq konfransı noyabrın 2-də öz işini
davam etdirmişdir.
Konfrans iştirakçıları Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanı və Qətər Dövlətinin birinci
xanımı Şeyxa Moza bint Nasir əl-Misnədi səmimiyyətlə qarşıladılar.
Əvvəlcə Gənclər Səyyar Cavabvermə komandasının təqdimatı oldu. İslam Konfransı Təşkilatının
Dialoq və Əməkdaşlıq Naminə Gənclər Forumunun üzvü olan ölkələrin hər birindən nümayəndənin təmsil
olunduğu komanda gənclərin sivilizasiya ittifaqı uğrunda beynəlxalq səviyyəli iş aparacaqdır.
Portuqaliyanın sabiq prezidenti, BMT baş katibinin Sivilizasiyaların İttifaqında yüksək nümayəndəsi
Jorj de Sampayo konfransın gözəl təşkilinə, göstərilən qonaqpərvərliyə və gənclər hərəkatına verdiyi dəstəyə
görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə və onun xanımı Mehriban Əliyevaya minnətdarlığını bildirdi. O,
Bakıda müzakirə olunan məsələlərin, o cümlədən mədəniyyətlərarası dialoqun, əldə edilmiş razılaşmaların
dünya üçün faydalı olduğunu söylədi. BMT təmsilçisi qlobal dünyada gənclərin rastlaşdığı problemlərdən,
sivilizasiyaların dialoqu üçün mövcud təhdidlərdən danışdı.
Konfrans iştirakçıları Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva və Qətər
Dövlətinin birinci xanımı Şeyxa Moza bint Nasir əl-Misnəd ilə xatirə şəkli çəkdirdilər.
Sonra “Gənclər sivilizasiyaların alyansı naminə” beynəlxalq konfransın yekun sənədi - “Nəsillərarası
Alyans” adlı Bakı Bəyannaməsi qəbul edildi. Bu rəsmi sənəd 2008-ci ilin yanvarında İspaniyanın Madrid
şəhərində BMT tərəfindən keçiriləcək İllik Qlobal Alyans Forumuna təqdim olunacaqdır.
Məlumat verildi ki, Qərb və Şərqi Asiya ölkələrindən, habelə İslam Konfransı Təşkilatından 45 gənc
liderin iştirak etdiyi beynəlxalq konfrans günlərində elm, mədəniyyət və sosial sahələrdə müxtəlif
sivilizasiyaların tarixi, qarşılıqlı münasibətləri, onların siyasi və sosial-mədəni aspektləri haqqında məruzələr
edilmişdir.
Konfransda belə bir ümumi fikir də vurğulandı ki, bu cür tədbirlər həm Azərbaycan haqqında müsbət
imicin formalaşması, dolğun informasiyanın yayılması baxımından əhəmiyyətlidir, həm də müxtəlif ölkələrin
nümayəndələri bilavasitə özləri Azərbaycandakı vəziyyətlə yaxından tanış olurlar.
AzərTAc
2 noyabr 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Azərbaycanda xüsusi qayğıya ehtiyacı olan
uşaqlar üçün reabilitasiya mərkəzi tikiləcəkdir
AzərTAc xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Azərbaycanda xüsusi qayğıya ehtiyacı
olan uşaqlar üçün reabilitasiya mərkəzi tikiləcəkdir.
Bununla əlaqədar noyabrın 5-də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun
xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva layihənin maliyyə dəstəyini öz üzərinə
götürən Rusiyanın “Uralsib” maliyyə korporasiyasının nümayəndələri ilə görüşmüşdür.
Qonaqlar əvvəlcə ulu öndərin şəxsi arxivindən götürülmüş və onun fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərini
əhatə edən, fenomen şəxsiyyət Heydər Əliyevin həyatının ən müxtəlif məqamlarını əks etdirən və tariximizin
bütöv bir dövrü barədə geniş təsəvvür yaradan eksponatlarla tanış olmuş, görkəmli siyasi xadimin uşaqlıq və
gənclik illərinə, Moskvada keçmiş SSRİ-nin rəhbərlərindən biri kimi genişmiqyaslı fəaliyyətinə aid materiallara
xüsusi maraq göstərmişlər.
Mehriban xanım Əliyeva Fondun fəaliyyəti barədə danışaraq demişdir ki, onun əsas məqsədi görkəmli
siyasi xadim Heydər Əliyevin zəngin irsini öyrənmək və təbliğ etməkdən, Azərbaycanın sosial-iqtisadi, mədəni
tərəqqisinə yönəlmiş genişmiqyaslı fəaliyyəti barədə gələcək nəsillərdə, xarici qonaqlarda əyani təsəvvür
yaratmaqdan, ölkəmizin mədəniyyəti və tarixinin geniş təbliği ilə əlaqədar aparılan işlərə kömək göstərməkdən
ibarətdir. Bildirilmişdir ki, Heydər Əliyev Fondu təhsil, səhiyyə və digər sahələrdə irimiqyaslı layihələr həyata
keçirir, YUNESKO və İSESKO ilə sıx əməkdaşlıq edir. Eyni zamanda, Mehriban xanım Azərbaycanda hələ də
xüsusi qayğıya ehtiyac duyan çoxlu sayda uşaqların olduğunu təəssüflə vurğulamışdır.
“Uralsib” maliyyə korporasiyasının prezidenti Nikolay Svetkov rəhbərlik etdiyi qurumun fəaliyyətindən
danışmışdır. Ölkəmizə səfərindən məmnun qaldığını bildirən qonaq, Azərbaycana hər səfərinin unudulmaz
hisslər doğurduğunu söyləmişdir.
Bu layihə çərçivəsində ilk addım xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün reabilitasiya mərkəzinin
inşası, təchiz edilməsi və saxlanılmasıdır. Layihəni “Uralsib”in maliyyə dəstəyi ilə Heydər Əliyev Fondu
gerçəkləşdirəcəkdir. Layihə çərçivəsində Bülbülə qəsəbəsində yerləşən və ətraf ərazilərdə yaşayan 70-dən artıq
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşağı əhatə edən “Oriqami” reabilitasiya mərkəzi üçün yeni binanın inşası nəzərdə
tutulur. Bununla əlaqədar Mehriban xanım Əliyeva və Nikolay Svetkov anlaşma memorandumu imzaladılar.
Qonaq Mehriban xanıma xatirə hədiyyəsi təqdim etdi. Mehriban xanım Əliyeva isə qonağa Heydər Əliyev
Fondunun indiyə qədər həyata keçirdiyi layihələrdən bəhs olunan kitab və “Qarabağ xanəndələri” musiqi
albomunu hədiyyə etdi.
Sonda qonaqlar Mehriban Əliyeva ilə xatirə şəkli çəkdirdilər.
AzərTAc
5 noyabr 2007-ci il
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Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur
(6 noyabr 2007-ci il)
AzərTAc xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül noyabrın 6-da Heydər Əliyev Fondunda
olmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Fondun prezidenti YUNESKO-nun və İSESKO-nun
xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva Türkiyənin dövlət başçısını və onun xanımı
Hayrünnisa Gülü böyük səmimiyyətlə qarşıladılar.
Prezident İlham Əliyev ali qonağa Azərbaycan xalqının ümummilli liderinin xatirəsinə yaradılmış
Fondun məqsədləri, ulu öndərin şəxsi arxivindən götürülmüş və onun fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərini əhatə
edən eksponatlar barədə ətraflı məlumat verdi.
Türkiyə dövlətinin başçısı fenomen şəxsiyyət Heydər Əliyevin həyatının ən müxtəlif məqamlarını əks
etdirən və Azərbaycan tarixinin bütöv bir dövrü barədə geniş təsəvvür yaradan çoxlu sənədlərlə, dünyanın
tanınmış siyasi xadimlərinin bəxş etdikləri hədiyyələrlə, ulu öndərimiz haqqında kitablarla, dünyanın nüfuzlu
elm, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin Azərbaycan dövlətinin qurucusu haqqında fikirləri ilə tanış oldu,
müxtəlif ölkələrin liderləri ilə görüşlərdə çəkilmiş şəkillərə maraqla baxdı. Türk dünyasının böyük oğlu Heydər
Əliyevin qardaş ölkəyə səfərlərini, eləcə də, Türkiyə Cümhuriyyətinin dövlət və hökumət rəhbərlərinin
Azərbaycana səfərlərini, birgə görüşləri əks etdirən fotolar qonaqlarda xüsusi maraq doğurdu.
Prezident Abdullah Gül fondla tanışlıqdan sonra Xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı. \
Qardaş ölkənin Prezidentinə Heydər Əliyev Fondunun hədiyyəsi təqdim olundu. Prezident Abdullah
Gül isə Azərbaycan Prezidentinə və xanımı Mehriban Əliyevaya xüsusi hədiyyəsini təqdim etdi.
Dövlət başçıları və xanımları birgə şəkil çəkdirdilər.
Ali qonaq Fonddan xoş və zəngin təəssüratla ayrıldığını bildirdi.
AzərTAc
6 noyabr 2007-ci il
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Zaqatalada Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə daha bir məktəb binası
istifadəyə verilmişdir
Noyabrın 10-da Zaqatala rayonunun Əliabad qəsəbəsində Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa
edilmiş 360 yerlik yeni məktəb binası istifadəyə verilmişdir.
Bu münasibətlə keçirilən mərasimdə Zaqatala Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Asif Əsgərov gözəl
hədiyyəyə görə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun Xoşməramlı səfiri, Milli
Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevaya zaqatalalılar adından dərin minnətdarlığını bildirmişdir. Prezident
İlham Əliyevin regionların sosial-iqtisadi inkişafına yüksək diqqət və qayğısı nəticəsində bu gün respublikanın
hər bir guşəsində böyük tikinti-quruculuq işlərinin həyata keçirildiyini, yüz minlərlə yeni iş yerinin açıldığını
nəzərə çatdıran icra başçısı zaqatalalıların da bu quruculuq proseslərinin fəal iştirakçıları olduğunu bildirmişdir.
O, dövlət başçısının 2006-cı ilin aprelində Zaqatalaya tarixi səfərinin hər bir zaqatalalının qəlbində böyük sevinc
hissi və ruh yüksəkliyi doğurduğunu qeyd etmişdir.
Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev əlamətdar hadisə münasibətilə qəsəbə sakinlərini
və məktəbin kollektivini təbrik etmiş, şirkətin respublikamızda gerçəkləşdirilən layihələrdə fəal iştirak etdiyini
vurğulamış, hazırda qurumun maliyyə vəsaiti ilə regionlarda bir sıra sosial obyektlərin tikildiyini, o cümlədən
Zaqatalada inşası davam etdirilən müalicə-diaqnostika mərkəzinin və hava limanının 2008-ci ilin əvvəllərində
istifadəyə veriləcəyini bildirmişdir.
Rəmzi qırmızı lent kəsildikdən sonra qonaqlar yeni məktəb binası ilə yaxından tanış olmuşlar. Xüsusi
layihə əsasında müasir standartlara uyğun inşa edilmiş üçmərtəbəli yeni məktəb binasında 40 otaq, o cümlədən
20 sinif otağı, fənn kabinetləri, 2 laboratoriya, kitabxana, bufet, həkim otağı, akt və idman zalları vardır.
Məktəbdə müasir istilik sistemi, ayrıca generator quraşdırılmışdır. Məktəbin həyətində müasir standartlara
uyğun idman meydançası salınmışdır.
AzərTAc.
10 noyabr 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun RF-dəki nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyeva
Moskvanın daha bir məktəbində olmuşdur
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı
nümayəndəliyi “Təhsilin dəstəklənməsi” layihəsi çərçivəsində aksiyalar həyata keçirməkdə davam edir.
Moskvada azərbaycanlı uşaqların da təhsil aldığı ümumtəhsil məktəbləri ilə Fondun əməkdaşlığı fəallaşır.
Heydər Əliyev Fondunun RF-dəki nümayəndələyinin rəhbəri Leyla Əliyeva noyabrın 16-da Moskvadakı 544
nömrəli orta məktəbə getmiş, orada təhsil prosesi ilə tanış olmuş, məktəbin müəllim kollektivi və şagirdləri ilə
görüşmüşdür. O, Heydər Əliyev Fondunun və onun Rusiyadakı nümayəndəliyinin fəaliyyəti, ölkəmizdə
ümumtəhsil sisteminin inkişaf etdirilməsi sahəsindəki planlar, Azərbaycanda və xarici ölkələrdə soydaşlarımızın
da təhsil aldığı orta məktəblərin hərtərəfli dəstəklənməsinə yönəlmiş iş barədə məlumat vermişdir. Leyla
Əliyeva demişdir ki, Fond millətin təhsilinə böyük əhəmiyyət verir. Son illərdə təkcə “Yeniləşən Azərbaycana
yeni məktəb” layihəsi çərçivəsində Azərbaycanda 200-dən çox müasir tipli ümumtəhsil məktəbi tikilmiş və
yenidən qurulmuşdur və bu proses davam edir. Kitabxanalara əlavə ədəbiyyat verilməsi, təlimin keyfiyyətinə
təsir göstərən problemlərin həllinə kömək məsələləri də Fondun diqqət mərkəzindədir. Leyla Əliyeva bu
fikirlərin təsdiqi kimi, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi sayəsində nəşr edilmiş Azərbaycan ədəbiyyatı
nümunələrini, o cümlədən M.Gəncəvinin, Mirzə Şəfi Vazehin, Səməd Vurğunun, Mir Cəlalın əsərlərinin xeyli
nüsxəsini 544 nömrəli məktəbə hədiyyə etmişdir.
Məktəbin rəhbərliyi və şagirdləri, o cümlədən burada təhsil alan 24 azərbaycanlı şagird Heydər Əliyev
Fondunun RF-dəki nümayəndəliyinin bu məktəbə diqqətinə görə, Azərbaycan xalqının qədim və zəngin
mədəniyyətini daha yaxşı öyrənməyə və başa düşməyə kömək edəcək nəşrlərə - Azərbaycan ədəbiyyatının gözəl
nümunələrinin məktəbə hədiyyə edilməsinə görə Leyla Əliyevaya səmimi təşəkkürlərini və minnətdarlıqlarını
bildirmişlər.
AzərTAc
17 noyabr 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondu ilə tanışlıq
(Türkiyənin 9-cu Prezidenti Süleyman Dəmirəl noyabrın 18-də
Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur)
AzərTAc xəbər verir ki, Türkiyənin 9-cu Prezidenti Süleyman Dəmirəl noyabrın 18-də Heydər Əliyev
Fondunda olmuşdur.
Burada zəngin ekspozisiyalar ilə tanış olan hörmətli qonağa onun böyük dostu, Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq yaradılmış Fondun məqsədlərindən
danışıldı. Bildirildi ki, Fondun əsas məqsədləri görkəmli siyasi xadimin zəngin irsini öyrənmək və təbliğ
etməkdən, ulu öndərin Azərbaycanın sosial-iqtisadi, mədəni tərəqqisinə yönəlmiş genişmiqyaslı fəaliyyəti
barədə gələcək nəsillərdə, xarici qonaqlarda əyani təsəvvür yaratmaqdan, Azərbaycan mədəniyyəti və tarixinin
geniş təbliği ilə əlaqədar aparılan işlərə kömək göstərməkdən ibarətdir.
Ulu öndərin şəxsi arxivindən götürülmüş və onun fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərini əhatə edən
eksponatlar Süleyman Dəmirəldə xoş təəssürat yaratdı. O, fenomen şəxsiyyət Heydər Əliyevin həyatının ən
müxtəlif məqamlarını əks etdirən və Azərbaycan tarixinin bütöv bir dövrü barədə geniş təsəvvür yaradan çoxlu
sənədlərlə, dünyanın tanınmış siyasi xadimlərinin bəxş etdikləri hədiyyələrlə, ulu öndərimiz haqqında kitablarla,
dünyanın nüfuzlu siyasi, elm, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin Azərbaycan dövlətinin qurucusu haqqında
fikirləri ilə tanış oldu, müxtəlif ölkələrin liderləri ilə görüşlərdə çəkilmiş şəkillərə böyük maraqla baxdı.
Görkəmli dövlət xadiminin Türkiyə liderləri, o cümlədən qonağın özü ilə müxtəlif dövrlərdə keçirdiyi görüşlər,
çəkdirdiyi xatirə şəkilləri sabiq prezidentdə böyük təəssürat doğurdu.
Süleyman Dəmirəl xatirə kitabına ürək sözlərini yazdı: “Azərbaycanın dəyərli Cümhurbaşqanı, türk
dünyasının ulduz liderlərindən biri, türkün böyük övladı, əziz dostum və qardaşım mərhum Heydər Əliyevin
muzeyi Azərbaycan xalqının qədirbilənliyinin möhtəşəm bir göstəricisidir. Çox şad oldum. O böyük dövlət
adamının əbədiyyətə qədər yaşayacağına inanıram. Xatirəsi türk millətinin dərin qəlbindədir. Xatirəsini sayğı ilə
anıram. Allah rəhmət eləsin. Rahat uyu, əziz qardaşım. Gözəl ölkən və bütün türk dünyası səni sevir və sayır”.
Qonağa Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın adından hədiyyə verildi.
Görkəmli siyasi xadim Fondun eyvanından Bakının mənzərəsini seyr etdi.
Süleyman Dəmirəl AzərTAc-ın müxbirinə müsahibəsində dedi ki, dəyərli Cümhurbaşqanı, əziz
qardaşım, böyük dövlət adamı, türk dünyasının ulduz liderlərindən biri olan Heydər Əliyevin məzarını və
muzeyini ziyarət etdim. Çox şad oldum. Çünki Azərbaycan xalqının qədirbilənliyinə bələdəm. Bu böyük insanın
Azərbaycan xalqına, türk xalqına böyük xidmətləri məni məftun etmişdir. Mərhum Heydər Əliyev türk
dünyasının qəlbində əbədiyyətə qədər var olacaqdır. Mən onu sədaqətlə anıram. O, insanlara böyük örnəkdir.
Azərbaycan xalqına şadlıq və səadət, Azərbaycan dövlətinə sonsuzluğa qədər var olmağı arzulayıram.
AzərTAc
18 noyabr 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun uşaqlar üçün növbəti layihəsi
AzərTAc xəbər verir ki, noyabrın 24-də Bakı Dövlət Sirkində internat məktəblərində, uşaq evlərində
tərbiyə olunan və bir sıra ictimai birliklərin himayə etdikləri uşaqlar üçün maraqlı əyləncəli proqram təqdim
ediləcəkdir.
Layihəni Heydər Əliyev Fondu ilə Çinin Azərbaycandakı səfirliyi birgə həyata keçirirlər. 2000-dək
tamaşaçı üçün nəzərdə tutulan tədbirə Bakının Əzizbəyov, Xətai, Nizami, Sabunçu, Nəsimi rayonlarında
yerləşən uşaq evləri və internat məktəblərindən, eləcə də Talassemiyalı Uşaqlar Assosiasiyasının, “Əlil
körpələrə yardım”, “Uşaqların sağlam gələcəyi” ictimai birliklərinin, Azərbaycan Qızıl Aypara, Qarabağ
müharibəsi əlilləri və veteranları cəmiyyətlərinin və digər qurumların himayəsində olan uşaqlar dəvət edilmişlər.
Cəmiyyətdə xüsusi diqqət və qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün təşkil edilən əyləncəli tədbir Heydər Əliyev
Fondunun bu sahədə həyata keçirdiyi növbəti layihədir. İndiyədək 29 uşaq evi və internat məktəbində
yenidənqurma işləri aparan Heydər Əliyev Fondu həmin uşaq müəssisələrində sosial vəziyyəti, məişət şəraitini
yaxşılaşdırmaqla yanaşı, uşaqların asudə vaxtının və istirahətinin səmərəli təşkilinə də xüsusi diqqət yetirir.
Fond hər il ənənəvi olaraq Yeni il və Novruz bayramlarında bu qəbildən olan uşaqlar üçün maraqlı əyləncəli
tədbirlər, möhtəşəm şənliklər təşkil edir.
AzərTAc
23 noyabr 2007-ci il

118

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Leyla Əliyeva: Mən Rusiyanın Azərbaycan gəncləri təşkilatına inanıram
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Moskvadakı “Mir” kino-konsert salonunda Heydər Əliyev
Fondunun Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyi tərəfindən təşkil edilmiş tədbir keçirilmişdir. Bu tədbir
çərçivəsində Nümayəndəliyin rəhbəri Leyla Əliyeva ilə görüş olmuşdur. Görüşdə Rusiyanın 40 regionunu
təmsil edən gənclər təşkilatlarının fəalları, diaspor rəhbərləri, Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin və Federal
milli-mədəni muxtariyyətin 200-dən çox nümayəndəsi iştirak etmişdir.
Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin humanitar məsələlər üzrə müşaviri Nigar Axundova görüşü
açaraq, Heydər Əliyev Fondunun Moskvadakı nümayəndəliyinin fəaliyyəti barədə məlumat vermişdir. O,
Nümayəndəliyin rəhbərinin apardığı böyük işləri xüsusi vurğulayaraq bildirmişdir ki, qısa müddətdə Rusiyanın
müxtəlif ali məktəblərində azərbaycanlı gənclər klubları yaradılmağa başlanmış, bir sıra regionlarda yerli
administrasiya və diasporlarla görüşlər təşkil edilmişdir. Fond Azərbaycan və Rusiya xalqları arasında
dostluğun möhkəmləndirilməsinə, Azərbaycan mədəniyyətinin nailiyyətlərinin nümayiş etdirilməsinə,
Rusiyadakı azərbaycanlı gənclərin sıx birləşməsinə, Azərbaycanın bügünkü reallıqlarının Rusiya ictimaiyyətinə
çatıdırılmasına böyük əhəmiyyət verir.
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin icraçı direktoru Eldar Quliyev qeyd etmişdir ki, Azərbaycan
diasporunun sıx birləşdirilməsi ideyası xalqımızın ümummilli lideri böyük Heydər Əliyevə məxsusdur. Bu
ideyanın reallaşdırılması ÜAK-ın yaradılması ilə nəticələnmişdir və bu gün Konqresin gördüyü işlər ulu
öndərimizin ideyalarının təcəssümüdür. E.Quliyev vurğulamışdır ki, azərbaycanlı tələbələrin Rusiya ali
məktəblərində təhsil almaq imkanı gənclər siyasətinə çox böyük diqqət yetirən Prezident İlham Əliyevin böyük
xidmətidir.
Sonra Rusiyanın müxtəlif regionlarını təmsil edən gənclərə söz verilmişdir. Onlar Fondun Rusiyadakı
nümayəndəliyinin gənclərin sıx birləşməsini və onların Rusiya cəmiyyətinə inteqrasiya etməsini dəstəklədiyinə,
müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsinə köməyinə, azərbaycanlı gənclərin Rusiyanın ictimai-siyasi həyatında
rolunun və nüfuzunun artmasına şərait yaratdığına görə Nümayəndəliyə təşəkkür etmişlər. Regionların
kitabxana və məktəblərinin zəruri ədəbiyyat, dərsliklər və müxtəlif vəsaitlərlə təmin olunmasında Fondun fəal
iştirakı xüsusi qeyd edilmişdir.
Leyla Əliyeva bu xoş sözlərə görə təşəkkürünü bildirərək qeyd etmişdir ki, Rusiyadakı azərbaycanlı
gənclər çox fəal, qabiliyyətli və müsbət əhval-ruhiyyəli gənclərdir. O demişdir: “Bizim hər birimiz harada olsaq
da, Azərbaycana çox xeyir verə bilərik. Biz əlbir olsaq, daha böyük uğurlar qazanarıq”.
Sonra bayram konserti olmuşdur. Konsertdən əvvəl çıxış edən Leyla Əliyeva Heydər Əliyev Fondunun
Rusiyada fəaliyyətinin əsas prioritetləri barədə söhbət açaraq xüsusi vurğulamışdır ki, müasir dünyada
anlaşılmazlıqlar, fikir ayrılıqları və saxta stereotiplər çoxdur. Bu şəraitdə mədəni dialoq bir sıra problemlərin
həllinin universal açarıdır. Nümayəndəliyin prioritet vəzifələrindən biri də Azərbaycan ilə Rusiya arasında
mədəni dialoqun inkişaf etdirilməsi və genişləndirilməsidir. Bununla əlaqədar Rusiya-Azərbaycan
münasibətlərindən bəhs edən L.Əliyeva qeyd etmişdir ki, bu münasibətlər bir sıra istiqamətlər üzrə dinamik
inkişaf edir və dövlətlərimizin başçıları onu strateji tərəfdaşlıq münasibətləri hesab edirlər. O, bu münasibətlərin
inkişaf etdirilməsində gənc nəslin xüsusi rol oynamasını vurğulayaraq demişdir ki, azərbaycanlı gənclər Rusiya
cəmiyyətinə hərtərəfli inteqrasiya etməli, onun ictimai-siyasi həyatına fəal cəlb edilməli, lakin eyni zamanda, öz
milli mədəniyyətini qoruyub saxlamalıdırlar. Azərbaycan klublarının, bazar günü məktəblərinin və digər mədəni
mərkəzlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi vacibdir, azərbaycanlı tələbələr bu mərkəzlərdə öz dilini,
mədəniyyətini öyrənmək, eyni zamanda, Azərbaycanda baş verən prosesləri izləmək imkanından istifadə
etməlidirlər.
Leyla Əliyeva Rusiyada Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının (RAGT) yaradılmasına böyük ümidlər
bəsləyir. O demişdir: “İnanıram ki, RAGT elə bir vahid məkan yaratmağa nail olacaq ki, orada azərbaycanlı
gənclərin hər bir nümayəndəsi özünə münasib maraqlı ideyalar tapacaq, yeni dostlar qazanacaqdır. Biz istəyirik
ki, bu təşkilat bir-birini sevmək, dostluq etmək, ünsiyyət saxlamaq, Azərbaycan ilə Rusiya arasında dostluq
münasibətlərinin inkişafına öz töhfəsini vermək istəyənlərin hamısı üçün bir növ körpü olsun”.
Sonra çıxış edən “Yedinaya Rossiya” Partiyası Ali şurası katibinin müavini, RF Dövlət Dumasında
“Yedinaya Rossiya” fraksiyasının sədr müavini Valeri Ryazanski demişdir ki, ölkələrimiz arasında münasibətlər
mehriban qonşuluq və qarşılıqlı hörmət prinsipləri əsasında qurulur və bunun çox böyük perspektivləri vardır.
O, təmsil etdiyi partiyanın rəhbərliyinin tədbir iştirakçılarına təbrikini oxumuşdur. Sənəddə bildirilir ki,
azərbaycanlı gənclərin forumu Rusiya üçün və “Yedinaya Rossiya” üçün çox məsul bir məqamda – Dövlət
Dumasına seçkilər ərəfəsində keçirilir. Ona görə də bu aksiyanın ucsuz-bucaqsız ölkənin bütün guşələrindən
buraya toplaşmış azərbaycanlı gənclər tərəfindən dəstəklənməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. V.Ryazanski
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demişdir: “Sizin Putinə və “Yedinaya Rossiya”ya səs verməyiniz təkcə öz vətəndaş mövqeyinizin nümayiş
etdirilməsi deyil, həm də bizim ümumi qələbəmizin, Rusiyanın qələbəsinin təminatı olacaqdır”.
Leyla Əliyeva qonağa Azərbaycan ilə Rusiya arasında qarşılıqlı münasibətlərdən bəhs edən kitab
hədiyyə edərək demişdir ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev iki ölkə arasında dostluğun
inkişaf etdirilməsinə həmişə böyük əhəmiyyət verirdi.
“Molodaya qvardiya” hərəkatı adından bu təşkilatın federal əlaqələndiricisi Aleksey Şapoşnikov çıxış
etmişdir. O da müasir siyasi həyatda, ictimai-sosial proseslərdə gənclərin rolunu xüsusi vurğulamışdır.
Tver vilayətinin azərbaycanlı gənclərinin nümayəndəsi Ş.Məmişova iştirakçıları qəti əmin etmişdir ki,
azərbaycanlı gənclər Putini dəstəkləyəcəklər.
Sonra tədbir iştirakçıları Azərbaycan haqqında, onun bugünkü uğurları haqqında süjetə tamaşa etmişlər.
Tədbir maraqlı konsert proqramı ilə başa çatmışdır. Bakıdan gəlmiş solistlər və yaradıcı kollektivlər öz
məharətlərini nümayiş etdirmişlər.
AzərTAc
28 noyabr 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva BMT-nin baş katibinin
xüsusi məsləhətçisi Nafis Sadiq ilə görüşmüşdür
AzərTAc xəbər verir ki, dekabrın 14-də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və
İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva BMT baş katibinin xüsusi
məsləhətçisi, təşkilatın Asiya və Sakit okean regionunda HİV/AİDS üzrə baş katibi Nafis Sadiq ilə
görüşmüşdür.
Heydər Əliyev Fondunun çoxşaxəli fəaliyyəti haqqında məlumat verən Mehriban xanım Əliyeva
demişdir ki, 2004-cü ilin mayında yaranmış Fond təhsil, səhiyyə, idman və digər sahələrdə irimiqyaslı layihələr
həyata keçirir, bir sıra iri təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edir. Fond səhiyyə sahəsində keçirilən layihələrə xüsus
önəm verir.
Heydər Əliyev Fondu BMT-nin İnkişaf Proqramı çərçivəsində zəif görən insanların informasiya
texnologiyalarına çıxışı layihəsini həyata keçirir. Bu layihə çərçivəsində xüsusi mərkəzin inşa olunduğunu
bildirən Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev Fondunun HİV/AİDS-ə qarşı mübarizədə də geniş fəaliyyət
göstərməyə hazır olduğunu vurğulamışdır.
AİDS-in bütün dünyanı narahat edən başlıca problemlərdən biri olduğunu deyən Nafis Sadiq bu bəlaya
qarşı mübarizədə cəmiyyətin bütün təbəqələrinin birgə fəaliyyətinin vacibliyini bildirmişdir. O, dünyanı
bürüməkdə olan xəstəliyə qarşı mübarizədə əhalinin geniş təbəqələri arasında maarifləndirmənin əhəmiyyətini
vurğulamışdır.
Xatırladaq ki, Nafis Sadiq dekabrın 15-də Bakıda keçiriləcək “Gənclər AİDS-ə qarşı” mövzusunda
konfransda iştirak edəcəkdir.
AzərTAc
14 dekabr 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondu Qurban bayramı münasibətilə xeyriyyə tədbirləri
keçirmişdir
AzərTAc xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondu müsəlman dünyasının müqəddəs Qurban bayramı
münasibətilə Əzizbəyov rayonunda xeyriyyə tədbirləri keçirmişdir.
Fondun əməkdaşları əvvəlcə Maştağa qəsəbəsindəki 1 nömrəli Ruhi-əsəb xəstəxanasında olmuşlar.
Fondun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə xəstəxanaya 15 əlil arabası və bayram sovqatı gətirilmişdir.
Fondun təmsilçiləri burada müalicə olunanlara və xəstəxananın tibb heyətinə Mehriban xanımın xoş
arzularını çatdırmışlar. Tibb işçiləri bu diqqət və qayğıya görə Fondun prezidentinə minnətdarlıq etmişlər.
Heydər Əliyev Fondu adından bayram münasibətilə Pir Həsən ziyarətgahında qurban kəsilmiş, Əzizbəyov
rayonundakı 10 internat evinə paylanmışdır.
Fond mübarək Qurban bayramı ərəfəsində Əzizbəyov rayonunun Şüvəlan, Binə, Türkan, Zirə, Pirallahı,
Gürgən, Qala, Mərdəkan, Şağan və Buzovna qəsəbələrində Çernobıl və 20 Yanvar faciəsi əlillərinə, İkinci
Dünya müharibəsi və Qarabağ müharibəsi veteranlarına, şəhid ailələri və aztəminatlı ailələrə bayram sovqatları
paylamışdır. Ümumilikdə, 2700 ailəyə qurban payı və bayram sovqatı verilmişdir.
Sakinlər bu əziz və müqəddəs bayramda onları yaddan çıxarmadığına görə Mehriban xanım Əliyevaya
ürəkdən minnətdarlıq etmiş, Azərbaycanın birinci xanımının bu xeyirxahlığını həmişə ehtiramla anacaqlarını
bildirmişlər.
AzərTAc
19 dekabr 2007-ci il
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Leyla Əliyeva: “Bakı” jurnalı heyranlıq doğuran faktların
təqdim olunduğu yeni və orijinal mənbədir
İndən belə dünyanın harasında olurlarsa-olsunlar, bakılıların və onların dostlarının doğma Bakının
adını daşıyan jurnalı vardır.
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Moskvada, “Ritts-Karlton” mehmanxanasının dəbdəbəli
salonunda Azərbaycandan və onun paytaxtından, ölkəmizin zəngin və qədim mədəniyyətindən, ənənələrindən
və müasir nailiyyətlərindən söhbət açan bu nəşrin birinci nömrəsinin təntənəli təqdimatı olmuşdur. Moskva
elitasının toplaşdığı mərasimdə Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO
və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevə iştirak edirdi.
Yeni nəşrin konsepsiyasını jurnalın baş redaktoru və naşiri, Heydər Əliyev Fondunun Rusiya
Federasiyasındakı nümayəndəliyinin başçısı Leyla Əliyeva ön sözdə açıqlamışdır: “Biz heyranlıq doğuran
faktların, şəxsi səciyyəli müsahibələrin və qeyri-adi tarixçələrin təqdim olunduğu yeni və original mənbə
yaradırıq. Bütün bunları qısa “Bakı” kəlməsi birləşdirəcəkdir”.
Rusiyanın tanınmış telejurnalisti Vladimir Molçanovun apardığı təntənəli mərasim Azərbaycan
haqqında filmin nümayişi ilə başlandı.
Sonra söz jurnalın baş redaktoru Leyla Əliyevaya verildi. O dedi: ”Bakı” jurnalının təqdimatı mənim
üçün çox fərəhli, eyni zamanda həyəcan doğuran hadisədir. Çünki biz bu jurnal vasitəsilə şəhərimizin bütün
gözəlliyini və qədimliyini göstərməyə çalışmışıq. Bu gün Bakı iqtisadi inkişaf, müasirliklə qovuşmuş milli
ənənələr, zəngin mədəni dəyərlər deməkdir. Bakı həmişə tolerantlığı, qonaqpərvərliyi ilə seçilmişdir. O, ən
müxtəlif millətlərin nümayəndələri üçün doğma şəhərdir. Bu gün biz bu jurnalın təqdimatı ilə Azərbaycanın
qədim mədəniyyətinin bir zərrəsini Rusiya paytaxtına gətirməyə çalışmışıq və sizin üçün milli musiqidən ibarət
maraqlı konsert hazırlamışıq”.
Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafına toxunan L.Əliyeva bildirdi ki, Rusiya və Azərbaycanı
uzun illər davam edən qardaşlıq və əməkdaşlıq telləri bağlayır. Tədbir iştirakçılarına, jurnalın kollektivinə və
nəşrin ərsəyə gəlməsinə kömək edən, bu işə qəlbinin hərarətini və canını qoyan bütün insanlara dərin
minnətdarlığını bildirən L.Əliyeva dedi: ”Ümidvaram ki, “Bakı” jurnalı Azərbaycanla Rusiya arasında mədəni
dialoqu daha da inkişaf etdirəcək, həm ölkəmizdə, həm də Rusiyada maraqlı informasiya mənbəyi olacaqdır”.
Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva çıxışında öz səmimi təbriklərini bildirdi, adı onun üçün doğma
olan ”Bakı” jurnalının təqdimatında iştirak etdiyinə çox şad olduğunu vurğulayaraq dedi: “Mən bu gün ikiqat
sevinc içindəyəm, çünki mənə doğma olan insanların bu əlamətdar hadisəyə birbaşa aidiyyəti vardır. Layihənin
məharətlə həyata keçirilməsi münasibətilə Leyla Əliyevanı və onun komandasını ürəkdən təbrik edirəm.
Nəşriyyat işində ikinci dərəcəli məsələlər olmur, jurnalistlərin işindən tutmuş material və fotoşəkil seçiminə,
tərtibatadək bütün işlər vacibdir. Bir sözlə, bu prosesdə hər şey çox mühüm rol oynayır. Zənnimcə, bu gənc
komanda çox qısa müddətdə böyük zövqlə gözəl və maraqlı jurnal yarada bilmişdir. Yəqin, Leylanın dediyi
kimi, onlar bu işə qəlbən yanaşmışlar və təbii ki, nəticədə çox gözəl və ciddi bir jurnal ərsəyə gəlmişdir”.
M.Əliyeva xatırlatdı ki, oxucu auditoriyası formalaşdıraraq, uzun illər ərzində öz oxucusunu axtaran bir çox
nəşrlər var, lakin “Bakı” jurnalının vəziyyəti tamamilə başqadır: böyük auditoriya uzun illər öz nəşrini gözləmiş
və nəhayət, istədiyinə çatmışdır. Mən inanıram ki, bu jurnal təkcə Bakı ilə Moskva arasında deyil, həm də
Rusiyanın müxtəlif regionları arasında özünəməxsus körpü yaradacaqdır. Ümidvaram ki, “Bakı” təkcə Rusiyada
yaşayan azərbaycanlıların deyil, həm də Azərbaycanı sevən, ölkəmizlə, onun mədəniyyəti və tarixi ilə
maraqlananlar, bir sözlə, bütün dostlarımız üçün sevimli nəşrlərdən birinə çevriləcəkdir.
Sonra M.Əliyeva Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin səmimi salamını və ən xoş diləklərini
çatdıraraq, dövlətimizin başçısının “Bakı” jurnalının redaksiyasına ünvanlanmış təbrik məktubunu oxudu.
Məktubda deyilir: “Bakı” adlı yeni jurnalın birinci nömrəsinin nəşri münasibətilə redaksiyanın bütün
əməkdaşlarını təbrik edirəm. Jurnal paytaxtımızın şərəfinə adlandırılmışdır. Bu, məsuliyyət deməkdir, axı, Bakı
nadir şəhərdir, onun müasir siması, qədim küçələrinin gözəlliyi, Bakı buxtasının misilsiz mənzərəsi Bakıda, heç
olmazsa, bircə dəfə olan insanların yaddaşından uzun müddət silinmir. Bu, Bakının son dərəcə gözəlliyinin abhavası jurnalda çox yaxşı əksini tapmışdır. Onun səhifələrində tariximizdən faktlar, bizim günlərin daha parlaq
hadisələri ahəngdarlıqla uzlaşır. Zənnimcə, Azərbaycan sakinləri və diasporumuzun nümayəndələri, turistlər
gözəl hədiyyə almışlar. Ümidvaram ki, istər Azərbaycanda, istərsə də onun hüdudlarından kənarda jurnalın
oxucu dairəsi daim genişlənəcəkdir.
Bu gün Azərbaycan dinamik inkişaf edir, müxtəlif sahələrdəki nailiyyətlərimiz bir çox yazılarda və
nəşrlərdə öz əksini tapır. Lakin indiyədək Azərbaycan haqqında rus dilində obyektiv informasiya verən
illüstrasiyalı jurnalımız yox idi. Jurnal, şübhəsiz, bu informasiya boşluğunu aradan qaldıracaqdır. Bununla
yanaşı, onun səhifələrində Rusiyada yaşayan azərbaycanlılarla tanış olmaq, onların nailiyyətləri və problemləri
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barədə daha çox məlumat almaq imkanı verilir. Əminəm ki, “Bakı” jurnalı tezliklə başqa dillərdə çıxmağa
başlayacaq, müxtəlif ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimizi öz ətrafında birləşdirəcəkdir. Bu nəşrin ərsəyə
gəlməsinə
kömək
edənlərin
hamısına
xoşbəxtlik,
cansağlığı
və
firavanlıq
arzulayıram”.
Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu, Rusiya Hökumətinin nümayəndəsi Denis Molçanov da
jurnalın kollektivini təbrik etdilər.
Təqdimat mərasimindən sonra Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Rusiya və
Azərbaycanın mətbuat nümayəndələrinin suallarına cavab verərək dedi:”Azərbaycanla Rusiya arasında, iki
dövlətin başçıları arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq kimi qiymətləndirilir. Bu o deməkdir ki, biz
fəaliyyətimizin, əslində, bütün sahələrində əməkdaşlıq edirik. Bu, həm siyasi, həm iqtisadi, həm də mədəni
əməkdaşlıqdır. Bildiyiniz kimi, 2005-ci il Rusiyada Azərbaycan İli, 2006-cı il isə Azərbaycanda Rusiya İli elan
edilmişdi. Bu mədəni mübadilə çərçivəsində həm Moskvada, həm də Bakıda çoxlu tədbirlər, konsertlər, sərgilər
təşkil olundu. Ölkələrimizi uzun illər ərzində mehriban qonşuluq münasibətləri bağlayır və mən çox şadam ki,
bu gün həmin ənənələr davam etdirilir”.
Mehriban xanım Əliyeva AzərTAc-ın müxbirinin “Bakı” jurnalının Rusiya-Azərbaycan
münasibətlərində rolu haqqında sualına cavabında dedi: ”Jurnal mədəni dialoqun inkişafında çox böyük rol
oynayacaqdır. Bildiyiniz kimi, hazırda Azərbaycan olduqca dinamik inkişaf edən ölkədir, regionda liderdir və
iqtisadi artım sürətinə görə dünyada aparıcı yer tutur. Bütün bu prosesləri əyani şəkildə görmək üçün Bakıya
gəlmək lazımdır.
Bakıda böyük tikinti işləri gedir, körpülər salınır, məktəblər inşa olunur, tarixi abidələr, teatrlar,
muzeylər bərpa edilir. Zənnimcə, bütün bunlar jurnalın səhifələrində əksini tapacaqdır. Ümidvaram ki, bütün
bunlar təkcə xaricdə yaşayan həmvətənlərimiz üçün maraq doğurmayacaq, həm də rusiyalı oxucunun da
diqqətini cəlb edəcəkdir. Nəşrin konsepsiyası təkcə Bakı və Moskvadakı hadisələri işıqlandırmağı deyil, həm də
bütövlükdə Rusiyanın və Azərbaycanın mədəni həyatında baş vermiş hadisələri əhatə etməyi nəzərdə tutur.
Azərbaycan oxucusu ölkəmizin hüdudlarından kənarda baş verən hadisələri maraqla izləyəcəkdir. Bir sözlə,
“Bakı” jurnalının gələcəyi böyükdür”.
Mehriban Əliyeva Azərbaycanın turizm perspektivlərini şərh edərək bildirdi ki, nadir təbiəti olan
ölkəmizdə dünyadakı 11 iqlim qurşağından 9-u var. Birinci xanım vurğuladı: ”Bakı dünyanın dəniz sahilində
yerləşən az sayda paytaxt şəhərlərdən biridir. Əlbəttə, bütün bunlar turizmin inkişafı üçün böyük imkanlar açır.
Hazırda Azərbaycanda turizm sahəsi fəal inkişaf edir, mehmanxanalar tikilir, turizm bazaları açılır və zənnimcə,
bu sahənin böyük gələcəyi vardır. İnanıram ki, Azərbaycanda güclü turizm sənayesi yaradılacaq və bu mövzu da
“Bakı” jurnalında öz əksini tapacaqdır”.
Mehriban xanım sonda bir daha əminliyini bildirdi ki, “Bakı” jurnalı həm Rusiyanın, həm də
Azərbaycanın mədəni həyatında böyük hadisə olacaqdır.
Təqdimat mərasimində Rusiya hökumətinin, ziyalılarının, biznes elitasının və şou-biznesinin tanınmış
nümayəndələri, o cümlədən “Krokus İntənəşnl” şirkətinin başçısı Araz Ağalarov, “LUKoyl”şirkətinin başçısı
Vahid Ələkbərov, Moskva merinin birinci müavini Lyudmila Şvetsova, RF Hökumətinin nümayəndəsi Denis
Molçanov, Rusiya Milli Olimpiya Komitəsinin fəxri prezidenti Vitali Smirnov, Nobel mükafatı laureatı Jores
Alferov, Rusiya Prezidenti Aparatının nümayəndələri, deputatlar, siyasətçilər, Azərbaycan diasporunun
nümayəndələri iştirak edirdilər.
“İgidlər” ansamblı, Muğam üçlüyü, beynəlxalq müsabiqələr laureatı Elçin Əzizov, Azərbaycan
Dövlət Opera və Balet Teatrının solisti Samir Cəfərov və başqalarının iştirakı ilə maraqlı konsert proqramı oldu.
Foyedə Vladislav Loktev və Sənan Ələsgərovun əsərlərindən ibarət “Bakı Rusiya və Azərbaycan rəssamının
gözü ilə” adlı fotosərgi nümayiş etdirilirdi.
Xatırladaq ki, “Bakı” jurnalının ərsəyə gəlməsinə “Krokus İntənəşnl” şirkətinin kommersiya direktoru
Emin Ağalarov da əhəmiyyətli töhfə vermişdir.
AzərTAc
20 dekabr 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva 6 nömrəli uşaq poliklinikasının
əsaslı təmirdən sonra açılışında iştirak etmişdir
AzərTAc xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun
xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva dekabrın 27-də Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin
6
nömrəli
uşaq
poliklinikasının
əsaslı
təmirdən
sonra
açılışında
iştirak
etmişdir.
Tibb işçiləri Mehriban xanımı binanın önündə səmimiyyətlə və gül-çiçəklə qarşıladılar. Mehriban Əliyeva rəmzi
açılışı bildirən lenti kəsdi.
Poliklinikanın foyesində ulu öndər Heydər Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin və Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti Mehriban xanımın uşaqlara qayğısını əks etdirən fotoşəkillərdən ibarət stendlər
qurulmuşdur.
Mehriban xanım poliklinikanın laboratoriyaları, müalicə-idman otağı, fizioterapiya, LOR, stomatoloji,
kardioloji bölmələri ilə tanış oldu. Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev məlumat verdi ki, 1975-ci ildən fəaliyyət
göstərən tibb ocağı indiyədək əsaslı təmir edilməmişdi. Hazırda ən müasir avadanlıqla təchiz olunmuş
poliklinikada 125 nəfər çalışır. Ərazidə yaşayan 13 minə yaxın uşaq üçün nəzərdə tutulmuş poliklinika gün
ərzində 60-70 nəfərə xidmət göstərir.
Yeniyetmə otağında kardioqraf, elektron boy və çəki ölçən cihazlar quraşdırılmışdır. Ultrasəs
müayinəsi kabinetindəki müasir avadanlıq bütün insan orqanlarını müayinə etməyə imkan verir. Göz
xəstəliklərinin müayinəsində ən qabaqcıl texnologiya əsasında hazırlanmış cihazlardan istifadə edilir.
Mehriban Əliyeva uşaqların peyvənd olunması prosesində oldu, tibb işçilərinə kömək etdi. Uşaqların
valideynləri ilə səmimi söhbət edərək, tövsiyələrini verdi.
Fondun prezidentinə məlumat verildi ki, Prezident İlham Əliyevin 2005-ci il 21 oktyabr tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı
üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı”na (Elektron Azərbaycan) uyğun olaraq, Səhiyyə Nazirliyinin
hazırladığı tədbirlər planı çərçivəsində elektron sağlamlıq kartlarının tətbiqinə başlanmışdır. Yeni doğulan hər
bir uşaq üçün elektron sağlamlıq kartları yaradılır. Kartda uşaq haqqında şəxsi və tibbi məlumatlar (müayinələr,
müalicələr, keçirdiyi xəstəliklər, qəbul etdiyi dərmanlar, peyvəndlər haqqında) olur. Həmin məlumatlar ümumi
informasiya bankında da yerləşdirilir. Avrasiya məkanında ilk dəfə Azərbaycanda tətbiq edilən elektron
sağlamlıq kartları doğum evlərində verilir.
Mehriban xanım yenicə peyvənd edilmiş uşaqların peyvənd olunmaları haqqında məlumatların
yükləndiyi kartları və bayram hədiyyələrini valideynlərə təqdim etdi. Qarşıdan gələn bayramlar münasibətilə
onlara təbrikini yetirdi.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və Yeni il
münasibətilə poliklinikanın kollektivini ürəkdən təbrik etdi, onlara uşaqların sağlamlığının keşiyində durmaq
kimi şərəfli peşələrində uğurlar arzuladı.
AzərTAc
27 dekabr 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun
xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva Bakıdakı 268 nömrəli
xüsusi məktəbdə olmuşdur
AzərTAc xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun
xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva dekabrın 27-də Bakının Nəsimi rayonundakı 268
nömrəli xüsusi məktəbdə olmuşdur.
Uşaqlar
və
müəllimlər
Mehriban
xanımı
səmimiyyətlə,
gül-çiçəklə
qarşıladılar.
Mehriban xanımın şəxsi təşəbbüsü ilə bu məktəb əsaslı təmir olunmuş, maddi-texniki bazası
möhkəmləndirilmişdir və hazırda Bakının ən gözəl təhsil ocaqlarından birinə çevrilmişdir.
Mehriban xanım Əliyeva uşaqların əl işlərindən ibarət sərgiyə və kompyuter otağına baxdı, internetə
çıxışın təmin olunmasının zəruriliyini bildirdi. Mehriban xanıma hədiyyə təqdim olundu.
Məktəbin əvvəlki və indiki vəziyyətini, Mehriban xanımın məktəbdə keçirdiyi görüşləri, şagirdlərin
xarici ölkələrə səfərlərini əks etdirən slaydlar nümayiş olundu, şagirdlərin Türkiyədə keçirilən ənənəvi 23 aprel
Uşaq şənliklərində iştirakına dair film göstərildi.
Sonra fondun prezidenti bayram şənliyində iştirak etdi.
Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və Yeni il münasibətilə təşkil edilmiş şənlikdə Mehriban
xanımın iştirakı uşaqların böyük sevincinə səbəb oldu. Uşaqlar onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə
dövlətimizin başçısına və Mehriban xanıma dərin minnətdarlıqlarını bildirdilər.
Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan və 700-dək şagirdin təhsil aldığı məktəbin özfəaliyyət dərnəyi üzvlərinin
çıxışları, Vətən, ulu öndər Heydər Əliyev, Prezident haqqında söylədikləri şeirlər burada təhsil alan uşaqların nə
qədər istedadlı olduqlarını göstərdi.
Mehriban xanım Əliyeva uşaqları Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və Yeni il münasibətilə
ürəkdən təbrik etdi, çıxışlarını diqqətlə dinlədiyini söylədi, xatirə şəkli çəkdirdi.
Məktəbin rəhbərliyi qayğıya, nəvazişə ehtiyacları olan uşaqlarla növbəti görüşə gəldiyinə, onlara
böyük sevinc bəxş etdiyinə görə Mehriban xanıma dərin minnətdarlıq etdilər.
Sonra respublikamızın gənc müğənniləri konsert proqramı ilə çıxış etdilər.
AzərTAc
27 dekabr 2007-ci il
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Heydər Əliyev Fondu “Gülüstan” sarayında uşaqlar üçün bayram şənliyi
təşkil etmişdir
AzərTAc xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondu “Gülüstan” sarayında uşaq evlərində və internat
məktəblərində təlim-tərbiyə alan, şəhid, qaçqın və məcburi köçkün ailələrindən olan, yetim və valideyn
himayəsindən məhrum olan, təhsildə xüsusilə fərqlənən uşaqlar üçün Yeni il şənlikləri keçirir. Builki şənliklərə,
ümumilikdə, 2 mindən çox uşaq dəvət olunmuşdur.
Dekabrın 28-də Fondun prezidenti, Azərbaycan Prezidentinin xanımı, YUNESKO-nun və İSESKO-nun
xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva növbəti bayram şənliyində iştirak etmiş, qızı Arzu
ilə birlikdə uşaqların sevinc və fərəhini bölüşmüşdür. Mehriban xanım və qızı Arzu uşaqlarla səmimi söhbət
etdilər, onlarla ayrılıqda şəkil çəkdirdilər.
Əvvəlcə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müxtəlif illərdə Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi
günü və Yeni il bayramlarında uşaqlarla bir yerdə olmasından, Fondun uşaq evlərinə, internat məktəblərinə
qayğısından bəhs edən film göstərildi.
Şaxta baba və Qar qızın al-əlvan bəzədilmiş möhtəşəm saraya gəlişi alqışlarla qarşılandı. Yolkanı “sehrli
çubuğu” ilə işıqlandıran Şaxta baba uşaqlar arasında oyunlar keçirdi, qaliblərə hədiyyələr verdi. Üç saatdan çox
davam edən tədbirdə uşaqları şənləndirmək üçün aktyorlar bütün istedad və bacarıqlarını sərf edirdilər.
Salona toplaşmış uşaqların çöhrələrində bu gözəl bayram şənliyini onlara ərməğan edən Heydər Əliyev
Fonduna, onun prezidenti Mehriban xanıma minnətdarlıq hissləri aydın sezilirdi. Həmin gün şənlik iştirakçıları
arasında məcburi köçkün və qaçqın ailələrindən olan uşaqlar, qayğıya gündəlik ehtiyac duyan, uşaq evlərində və
xüsusi məktəblərdə təlim-tərbiyə alan balaca soydaşlarımız əksəriyyət təşkil edirdi.
Respublikamızın tanınmış estrada müğənniləri, məktəblilərin özfəaliyyət kollektivləri, rəqs qrupları,
gənc istedadlar öz oynaq, şux mahnıları, rəqsləri ilə bayram tədbirini daha da rövnəqləndirirdilər. Rəqslərə
qoşulan, bər-bəzəkli yolkalar ətrafında yallı gedən, məharətlərini göstərən, möcüzələrə heyrət edən uşaqların
sevinci hədsiz idi. Çünki tanınmış sənətçilərin, klounların, sehrbazların bir-birindən maraqlı çıxışları məhz
onlara ünvanlanmışdı.
Fondun əməkdaşlarının tədbir iştirakçılarına münasibəti, hər kəsə qayğı ilə yanaşması da uşaqların və
onların müşayiətçilərinin diqqətindən yayınmadı.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti MEHRİBAN ƏLİYEVA bayram şənliyində çıxış edərək dedi:
-Əziz uşaqlar, hörmətli valideynlər və müəllimlər! Mən sizi ürəkdən salamlayıram. Bu gün, bayram
ərəfəsində sizləri belə gözəl, şən əhval-ruhiyyədə görməyimə çox şadam.
Artıq bir neçə ildir ki, biz Yeni il bayramını bu gözəl “Gülüstan” sarayında birlikdə qeyd edirik. Siz
bilirsiniz ki, Heydər Əliyev Fondu fəaliyyətə başladığı ilk gündən uşaqlara, gənc nəslə böyük diqqət və qayğı
göstərir. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə ölkəmizdə yeni məktəblər inşa olunur, internat məktəbləri, uşaq
evləri təmir olunur, yay düşərgələri inşa edilir. Hər bir yeni məktəb ən müasir avadanlıqla təmin olunur,
kompyuter sinifləri yaradılır.
Mən və Heydər Əliyev Fondunun hər bir əməkdaşı çalışırıq ki, sizin gündəlik həyatınızda olan
problemlər də öz həllini tapsın. Bizim arzumuz odur ki, siz sağlam, qüvvətli, ağıllı və savadlı böyüyəsiniz.
Çünki vaxt gələcək və Azərbaycanın gələcəyini siz təmin edəcəksiniz.
Bu gün Azərbaycan müstəqil, güclü, çox yüksək sürətlə inkişaf edən bir ölkədir. Biz fəxr etməliyik ki,
belə Vətənimiz var və bu gün, uşaqlar, mən sizə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
təbriklərini və ən xoş arzularını çatdırıram.
Mən sizi Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü, Yeni il bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik
edirəm, sizə yeni ildə cansağlığı, səadət və uğurlar arzulayıram.
Təbrik edirəm sizi. Sağ olun.
XXX
Şənliyə gəlmiş hər bir uşağa Heydər Əliyev Fondunun bayram hədiyyəsi təqdim edildi.
Yeni il şənliyi bu dəfə də uşaqların qəlbində silinməz xatirəyə çevrildi.
Onu da deyək ki, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın tövsiyəsi ilə müvafiq tədbirlər
görülmüş, şənlikdə iştirak edən uşaqların saraya təhlükəsiz gəlib-getməsi üçün rahat avtobuslar ayrılmışdı.
Heydər Əliyev Fondu dekabrın 29-da Bakıda və respublikamızın rayonlarında bayram şənlikləri təşkil
edəcəkdir.
AzərTAc
28 dekabr 2007-ci il
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